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Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års 
jubilæum den 29. april 2011. Målet har været at give medlemmerne og andre inte-
resserede et indblik i dommerklubbens historie.
En forudsætning for at lave en spændende bog er, at der eksisterer en masse både 
skriftligt og fotografisk materiale, hvorfra der kan udvælges stof. Det har desværre 
ikke været tilfældet. Eksempelvis er bestyrelsesreferaterne fra flere år forsvundet. 
Ligeledes har det ikke været muligt at fremskaffe billeder af ældre dato.
Med god hjælp fra en række bidragsydere er det alligevel lykkes at lave en bog, 
som forhåbentlig vil være interessant læsning for alle dommerklubbens medlem-
mer.
Tak til alle skribenter for jeres hjælp til, at Aarhus Fodbolddommerklub kan præ-
sentere en bog til vores 75 års jubilæum. Også en tak til vores sponsorer for støtte 
til jubilæumsbogen.

På vegne af redaktionen
Rasmus Just  
redaktør af jubilæumsbogen
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1936
Aarhus Fodbolddommerklub stiftes af K. Brøndahl, Georg Frölich, Folmer Peter-
sen og H. Tolstrup. Stiftende generalforsamling finder sted den 29. april på ”Grand 
Cafe”. Det bliver starten på Aarhus Fodbolddommerklub, der får Folmer Petersen 
som sin første formand. Pochendahl bliver næstformand, K. Brøndahl får posten 
som kasserer, Georg Frölich bliver sekretær og K. Kruse bliver bestyrelsesmedlem.
Der bliver opstillet 12 paragraffer og fastsat et kontingentet på to kroner årligt samt 
50 øre per kamp.
Alle førsteholdskampe og slutkampe honoreredes med otte kroner, A- og B-kampe 
samt ynglingerækker med seks kroner og drenge- og juniorkampe med tre kroner.

1937
Bestyrelsen må indkalde til sin første ekstraordinære generalforsamling, idet ABU 
vil have nedsat de opnåede honorarer. Det vækker stor vrede blandt dommerne, og 
på den ekstraordinære generalforsamling bliver Aarhus Boldspil Unions forslag 
nedstemt med stemmerne 17 imod og 4 for.
Klubbens medlemmer ses også uden for banen. Således mødes dommerne til løbe-
træning før turneringsstart og afslutter sæsonen med en kegleturnering. 
Årets dommerfest finder sted på ”Palæ”, hvor der for en kuvertpris af to kroner 
bliver serveret sild og pølser.

1938
På generalforsamlingen konstateres et underskud på grund af manglende indbeta-
ling af kontingent. Det besluttes i øvrigt at aflønne sekretæren med 160 kroner.
Dette år var følgende dommere fra Aarhus Fodbolddommerklub kvalificerede til at 
dømme DBU kampe:
K. Brøndahl, E. Burmeister, Georg Frölich, Rich. Hansen, Walther Møller, Folmer 
Petersen, Orla Petersen, P. Poulsen, Pochendahl, Arnth Rasmussen, A. Lund-Søren-
sen og H. Tolstrup.

1939
Jydsk Fodbolddommer Union opstår som repræsentant af de jyske dommeres in-
teresser, efter at JBU på ny nedsætter de jyske dommeres takster og diæter. På et 
møde i Viborg den 20. april 1939 bliver JFU en realitet, og formanden for Aarhus 
Fodbolddommerklub, Folmer Petersen, bliver valgt ind i den første bestyrelse.

1940
Danmark bliver besat af Tyskland, og Folmer Petersen, der var fungerende formand 
i JFU, foreslår, at der derfor ikke holdes generalforsamling i JFU dette år. Det var 
der opbakning til i Aarhus Fodbolddommerklub.
Lauritz Christensen bliver dommerklubbens første inkassator. 
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1941
Efter dette års generalforsamling har bestyrelsen følgende udseende:
Folmer Petersen, formand, Egon Burmeister, sekretær, H. Tolstrup, Orla Pedersen 
og K. Brøndahl, alle bestyrelsesmedlemmer, Johs. Møller og A. Lund-Sørensen, 
suppleanter, Kruse og Harry Jensen, revisorer.
Også dette år er der problemer med kontingentet. Rigtig mange har ikke betalt, og 
det selv om inkassatoren har haft travlt på klubbens vegne. Der bliver derfor stil-
let forslag om, at skyldnere ikke vil kunne forvente at få kampe, før kontingentet 
er betalt. Flere medlemmer klager over, at de i de mindre byer, såsom Stenvad og 
Voldby, ikke kan få noget at spise. Medlemmerne mener, at klubberne er forplig-
tede til at bespise dommerne. Der vil blive rettet henvendelse til JBU om sagen.

1942
Formand Folmer Petersen, der også fungerer som formand i JFU, har 25 års jubi-
læum som dommer.
For at Aarhus Fodbolddommerklub kan få penge til en lille festlighed, bliver det 
bestemt, at på en nærmere bestemt søndag skal alle honorarer gå til klubben, hvor-
efter man holder fest for disse penge.
Medlemmerne dømmer dette år 440 kampe.
I en kamp i Tilst mellem Tilst og Skovbakken vil Skovbakken ikke betale rejse og 
diæter, idet dommeren var kommet cyklende. Dette blev en sag for JBU, der i før-
ste omgang gav klubben ret, men senere fik dommerklubben forhandlet sig frem til 
en tilfredsstillende løsning for alle parter.

1943
Dommerklubben mødes med Firmaforbundet for at drøfte en forhøjelse af takster-
ne. Mange dommere ønsker ikke at dømme på firmabanerne, dels på grund af de 
lave takster, men også på grund af alt det vrøvl, der altid er på disse baner. Aarhus 
Fodbolddommerklub vil have honoraret hævet med fem kroner per kamp, hvilket 
accepteres af Firmaforbundet.
Indtægterne dette år er 530 kroner, mens udgifterne udgør 576 kroner. 
Da Egon Burmeister ikke ønsker genvalg på generalforsamlingen bliver C. Søren-
sen valgt til sekretær.

1944
Formand Folmer Petersen ønsker ikke genvalg som formand. Ny formand bliver 
Egon Burmeister. Allerede det år nedlægger sekretæren C. Sørensen også sit hverv, 
og i stedet bliver Axel Lund-Sørensen valgt. Samme Lund-Sørensen bliver også 
valgt ind i DFU´s bestyrelse. Kruse bliver valgt som kasserer. Som noget helt nyt 
fremvises en  fodboldfilm og en boksefilm på et medlemsmøde.
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1945
Tyskernes besættelse af landet er forbi. De foregående år har sat sit store præg på 
Aarhus Fodbolddommerklub, da der var mange udsatte og aflyste kampe, og rej-
semulighederne var svært begrænsede. Tidligere formand Folmer Petersen vender 
hjem fra tysk fangelejr. Bestyrelsen afslutter et bestyrelsesmøde med en fadøl til 
den samlede sum af 1,35 kroner.

1950
Dommerklubben nedsætter nogle studiekredse af medlemmer, der skal forbedre sig 
fagligt og mentalt. Der holdes også en stiftelsesfest, hvor de foredragsholdere, der 
har ydet en indsats for dommerklubben, vil blive inviteret. Et andespil er også på 
tale for at skaffe flere penge til klubben.

1951
Der fremsættes forslag om, at der skal indkaldes skriftligt til bestyrelsesmøder med 
vedlagt dagsorden. Der skal endvidere holdes bestyrelsesmøder mindst hver anden 
måned.
Valgsystemet til bestyrelsen ændres, så det bliver, som vi kender det i dag med valg 
af formand og sekretær et år, og valg af resten af bestyrelsen det næste år.

1952
Det bliver besluttet, at klubbens medlemmer får et kursus i førstehjælp. 
Det er et stort problem, at mange dommere efter divisionskampe på Aarhus Stadion 
kommer på besøg i dommerrummet. Det er til stor gene for bedømmere og lovfor-
tolkere, idet de ikke kan komme i dialog med dommeren. På næste medlemsmøde 
vil formanden Egon Burmeister bede medlemmerne begrænse disse besøg i dom-
merrummet.
Der bliver afholdt olympiade i Helsingfors dette år. Aarhus Fodbolddommerklub er 
repræsenteret ved Carl Frederik Jørgensen, der af FIFA er udpeget som dommer i 
denne store turnering.

1953
Der bliver fremsat forslag om et bedømmerudvalg på otte medlemmer, der skal 
bedømme samtlige medlemmer to gange årligt og herefter inddele dem i fire klas-
ser. Forslaget bliver i første omgang forkastet, da det tænkes at være svært at finde 
medlemmer til et sådant udvalg. Bestyrelsen lover dog at arbejde videre på sagen.

1954
Aarhus Fodbolddommerklub har i dette år 71 aktive og 12 passive medlemmer.
Bestyrelsen har taget ønsket om at nedsætte et bedømmerudvalg alvorligt og præ-
senterer et bedømmerudvalg af følgende dommere: Carl Frederik Jørgensen, Wag-
ner Nielsen, C. Søndergaard, E. Burmeister, A. Bressendorf, Robert Pedersen, Tage 
Sørensen og Aage Sørensen.
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Dette år foreligger der mange klager over dommerklubbens medlemmer. Det var 
for det meste mundtlige klager, og bestyrelsen træffer derfor beslutning om, at 
klager i fremtiden kun ville blive behandlet, hvis de foreligger skriftligt og tydeligt 
refererer til den paragraf, som dommeren skal have forset sig mod.

1955
Et medlem af klubben ekskluderes, efter han i flere tilfælde ikke har afregnet med 
tjeneren efter et medlemsmøde.
Der stilles forslag om, at klubbens medlemsmøder bliver lagt ud i klubberne for 
derved at komme i nærmere kontakt med såvel spillere, trænere og ledere. Det 
vedtages, og første møde finder sted i Viby Idrætsforening, hvor der bliver vist film 
med kampen ”Dynamo – Arsenal”. Efter filmen bliver der holdt en ”Hvem, Hvad, 
Hvor” konkurrence.

1956
Fremmødet til medlemsmøder er alt for lavt. Bestyrelsen vedtager derfor, at der er 
mødepligt til fremtidige møder.
Et af vore medlemmer bliver udvist som spiller i en kamp, hvilket bestyrelsen ikke 
vil tolerere i fremtiden. Den pågældende spiller/dommer risikerer at blive slettet 
som medlem af dommerklubben, hvis dette gentager sig.
JBU-formand Johs. Højriis, der i mange år har holdt oplæg om lovstof for dommer-
ne, fortæller på et medlemsmøde om sin tur med landsholdet til en kamp i Rusland.

1957
Aarhus-dommer Tage Sørensen bliver forfremmet til FIFA-dommer.
Der er problemer med dommernes påklædning til kampene, og bestyrelsen anmo-
der dommerne om, at de stiller i ordentlig sportslig påklædning til kampene for at 
opnå større respekt.
En fest med damer er blevet foreslået, men formanden er ikke interesseret i at 
bevillige penge til en sådan fest, idet Aarhus Fodbolddommerklub inden for en 
overskuelig tid skal være vært for JFU´s delegeretmøde og dommerklubbens 25 års 
jubilæum. En afstemning blandt medlemmerne om at holde fest med damerne for 
egen regning bliver nedstemt.

1958
Aage Poulsen fra Aalborg gæster dommerklubben og fortæller om sin oplevelse 
som  linjevogter i Europa Cup kampen mellem Manchester United og Milan.
Bestyrelsen vedtager, at aktive medlemmer har pligt til at overvære flest mulige 
medlemsmøder, og bestyrelsen kan, såfremt et medlem inden for en sæson ikke har 
deltaget i mindst tre møder, standse tildelingen af kampe til den pågældende dom-
mer.
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1959
Aarhus Fodbolddommerklub står for afholdelse af JFU´s delegeretmøde. Der er 
blandt andet arrangeret et besøg på bryggeriet Ceres til stor begejstring for de dele-
gerede.
Aarhus Fodbolddommerklubs nære ven og JBU-formand Johs. Højriis dør.

1960
For at få økonomien ved næste års jubilæumsfest til at hænge sammen, vedtager 
bestyrelsen, at der skal opkræves 50 øre i ekstra kampafgift af medlemmerne per 
kamp i 1960 og 1961. 
Med succes var der arrangeret en sommerfest i Ry i samarbejde med Silkeborg 
Dommerklub. Det noteres, at festen var god, men musikken, der blev leveret af en 
båndoptager, var elendig. Det vedtages fremover at få en rigtig musiker til at spille.

1961
Dommerklubben kan fejre sit 25 års jubilæum. Festen foregår i Marmorsalen på 
Hotel Royal. Flere af dommerklubbens samarbejdspartnere er inviteret, heriblandt  
Gerhard Müller, Harry Jensen fra JBU, repræsentanter fra Aarhus Boldspil Union, 
Firmaernes Fodbold Forbund, DFU, JFU og dommerbladet.
Formand E. Burmeister holder festtalen, Wagner Nielsen taler for gæsterne, C. 
Søndergaard holder talen for damerne og A. Lund-Sørensen er ordstyrer.
Festen blev en rigtig succes med 141 deltagere. Der blev talt meget om denne fest i 
tiden derefter.

1962
Rigtig mange ønsker at tage dommerkort. Således er der tilmeldt 101 aspiranter til 
dommereksamenen.
Klubbens mangeårige sekretær A. Lund-Sørensen ønsker ikke længere genvalg til 
posten, som han har besat i 18 år. Ny sekretær bliver Jørgen Gonge, der til daglig 
er ansat hos JBU. A. Lund-Sørensen får overrakt en kongelig figur for sit store ar-
bejde.
Bestyrelsen foreslår, at der findes en kampfordeler blandt klubbens medlemmer. 
Forslaget lider en krank skæbne, idet det bliver forkastet af forsamlingen med 25 
imod og 13 for.

1963
Klubben får ny formand, da E. Burmeister ikke ønsker at fortsætter. Ny formand 
bliver Kaj Madsen. Nye i bestyrelsen er Tage Sørensen og Aage Holmsgaard.
Wagner Nielsen har helbredsmæssige problemer, og ønsker at udtræde af bestyrel-
sen, selv om han ikke er på valg. Suppleanten Aage Sørensen indtræder i stedet. 
For at skabe større samhørighed blandt dommerne vil bestyrelsen forsøge at holde 
på medlemmerne efter møderne ved blandt andet at arrangere kortspil.
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1964
På årets generalforsamling meddeles det, at dommerklubben i det foregående år har 
stillet dommere til 3835 kampe, hvilket er 180 flere end i 1962. Svend Pedersen 
overtager jobbet som kampfordeler efter forslag fra bestyrelsen, da Jørgen Gonge 
ikke ønsker at fortsætte.

1965
Bestyrelsen holder møde på Ceres, hvor det bliver vedtaget at arrangere en som-
merfest på Frederikshøj Kro med keglespil, smørrebrød og dans. Kontingentet fast-
sættes til 24 kroner årligt, mens nye dommere skal betale et indskud på 20 kroner.

1966
Gymnastik og konditionstræning foregår i disse år under ledelse af Frode Pedersen. 
Desværre er tilslutningen ikke stor.
Aage Sørensen, C. Søndergaard og Kaj Madsen melder sig som bedømmere til 
JBU.

1967
Der afholdes dommereksamen med 62 aspiranter, hvoraf 48 består. Af disse søger 
42 om optagelse i dommerklubben. På en ekstraordinær generalforsamling bliver 
Tage Sørensen valgt til formand for dommerklubben.

1968
Kampfordeleren kan på årets generalforsamling meddele, at klubben har dømt 
5881 kampe i 1967, hvilket er 569 flere end det foregående år. Kampene er fordelt 
mellem 121 dommere. Det bliver desuden oplyst, at de nye dommeruniformer kan 
erhverves for 105 kroner.

1969
Medlemsmødet på stadion med landsholdsmålmand Henry From er en stor succes 
med cirka 50 deltagere. From viser to udmærkede farvefilm, som han selv har op-
taget fra landsholdets tur til Sydamerika i januar dette år og fra olympiaden i Rom i 
1960. 

1970
Bestyrelsen udvælger de dommere, der gennem deres virke og flid både i og uden 
for banen har vist interesse for dommergerningen. Disse vil blive bedømt af klub-
bens bedømmere. Andy Jensen indsender følgende forslag til generalforsamlingen: 
”Det foreslås, at når en dommer er blevet bedømt, skal han have tilsendt en kopi af 
bedømmerskemaet.” 
Dette forslag skabte en heftig diskussion i forsamlingen og blev forkastet ved af-
stemningen.
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1971
80 aspiranter har været til dommereksamen, hvoraf 59 består. 47 melder sig heref-
ter ind i klubben.
På en ekstraordinær generalforsamling vedtages det, at medlemmerne betaler 25 
procent mere i kampafgift for at finansiere øgede udgifter til kampfordeleren.

1972
To dommere får en alvorlig reprimande, da man har konstateret, at disse har dømt 
en del kampe uden at give meddelelse til kampfordeleren.
Kvitteringsblokke med reklamer bliver droppet.

1973
Formand Tage Sørensen byder på årets generalforsamling Erik Jensen velkommen i 
bestyrelsen. Dommerklubben råder i dette år over 156 aktive dommere. 

1974
Det vedtages, at der fra dette år vil blive afleveret en kopi af bedømmerskemaet til 
de bedømte dommere.

1975
Tage Sørensen afgår som formand for Aarhus Fodbolddommerklub. Ny formand 
bliver Erik Steen Jensen. Den nye bestyrelse består herefter af Erik Steen Jensen, 
Finn Jensen, Jørgen Snog Nielsen, Bent O. Nielsen og Axel Trige.
Dommerklubbens medlemmer vedtager på en ekstraordinær generalforsamling at 
nedlægge arbejdet for en periode på grund af skattevæsenets krav om, at der skal 
betales ti procent skat af en årlig indtægt, hvis den overstiger 600 kroner. 
På et bestyrelsesmøde i juli besluttes det, at klubben igen skal stille dommere til 
rådighed for klubberne.

1976
Erik Christensen bliver valgt til ny kampfordeler i stedet for A. Trige.
Aarhus Fodbolddommerklubs 40 års jubilæum markeres med en reception i Viby 
Idrætsparks mødelokale. Ved aftenens fest kan de 118 deltagere opleve formanden 
udnævne Axel Lund-Sørensen som dommerklubbens første æresmedlem.

1977 
Ved en kamp arrangeret på Skovbakken møder 72 medlemmer op, hvor de fordelt i 
grupper foretager en bedømmelse af en dommertrio. Efter kampen blev gruppernes 
iagttagelser diskuteret under ledelse af Tage Sørensen.

1978
Henning Munzberger bliver valgt som kasserer, og Erik Christensen bliver gen-
valgt som kampfordeler på generalforsamlingen. Efter fremlæggelse af budgettet 
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for andet halvår af 1978 bliver det bestemt at overføre 10.000 kroner til klubbens 
jubilæumsfond ved køb af obligationer.

1979
Der har været afholdt fire medlemsmøder med et for lavt fremmøde. Hvis ikke det 
bliver bedre fremover, vil bestyrelsen tage alvorligt fat.
Der afholdes bankospil og quizaften. Med de inviterede damer kommer det sam-
lede deltagerantal op på 92. Der nedsættes et kursusudvalg for afholdelse af week-
endkursus for aktive dommere i Aarhus.

1986
Dommerklubben fejrer sit 50 års jubilæum ved en reception på Aabyhøj Stadion. 
Selve festen finder sted i Aarhus Kongreshus, hvor Richard Ragnvald står for 
underholdningen.

1987
Klubbens medlemmer mødes i denne periode i gymnastiksalen på Brobjergskolen 
for at holde sig i form vinteren over. Bedømmerudvalget kan se tilbage på et år, 
hvor 49 dommere er blevet bedømt i 234 kampe. I alt bliver der dømt lidt over 
11.000 kampe dette år.
Poul Malling afløser Finn Jensen som formand på årets generalforsamling.

1988
105 medlemmer deltager i weekendkursus i januar på Hotel Kattegat ved Bønnerup 
Strand.



12

FIFA-dommer Ove Hust fra Aalborg kommer forbi og holder et oplæg. 
Finn Jensen indtræder i DBU´s dommerudvalg i stedet for Søren Møller. 

1989
På årets generalforsamling bliver Poul Malling genvalgt som formand. FIFA-
dommer Henning Lund-Sørensen fortæller på medlemsmødet i marts om de krav, 
der nu stilles til de dommere, som ønsker at nå til tops. 
DBU’s pressechef Frits Ahlstrøm besøger dommerklubben og fortæller om sine 
rejser med landsholdet. Også John Stampe fra AGF kigger forbi og fortæller om 
sine oplevelser som spiller og hans syn på dommerne.

1990
På årets generalforsamling bliver klubbens mangeårige kampfordeler Erik 
Christensen valgt som ny formand i stedet for Poul Malling, der kort forinden er 
blevet valgt som formand for JFU.
Ny kampfordeler bliver Jørgen Snog Nielsen.
Årets afslutningsfest holdes i Kongreshuset med deltagelse af 83 dommere med 
påhæng. 

1991
FIFA-dommer Henning Lund-Sørensen stopper på grund af alder både 
internationalt og i Superligaen. Aarhus Fodbolddommerklub står derfor for første 
gang i mange år uden en dommer i den bedste række.

1992  
Vintergymnastikken flytter til Læsø Gades Skole under ledelse af Erik Christensen 
og Jørgen Snogs ledelse.
20 nye dommere kommer til, så det samlede antal dommere, aktive såvel som 
passive, nu er oppe på 291. Den unge FIFA-dommer Kim Milton Nielsen besøger 
dommerklubben og fortæller om sine oplevelser og mål med dommergerningen.

1993
Igen i år er der fin medlemstilgang. 22 aspiranter går op til eksamen hos de to erfarne 
lovfortolkere Finn Jensen og Erik Sommer Hansen.
125 medlemmer møder op til årets opstartsmøde, der i år holdes i Viby.

1994
160 medlemmer deltager i årets generalforsamling, hvor æresmedlem Tage 
Sørensen fejrer 50 års jubilæum. Kampfordeler Jørgen Snog Nielsen kan i sin 
beretning fortælle, at han i 1993 havde 185 aktive dommere til rådighed. I efteråret 
må der afholdes ekstraordinær generalforsamling, da Jørgen Snog Nielsen ønsker 
at trække sig fra posten som kampfordeler. Der er dog ingen andre emner til posten, 
så aftenen ender med, at Jørgen Snog Nielsen indvilger i at fortsætte perioden ud.



13

1995
Der søges efter nye og bedre lokaler for vintergymnastikken. Valget falder på aulaen 
i Risskov. 
Et festudvalg med Mogens Post og Jan Hoffmann i spidsen begynder at forberede 
næste års 60 års jubilæumsfest.

1996
Jørgen Snog Nielsen stopper som kampfordeler efter seks år (Svend Eigil 
Nikolaisen har undervejs haft posten i et halvt år). Ove Poulsen bliver ny 
kampfordeler.
Aarhus Fodbolddommerklub fylder 60 år den 29. april. Det markeres med 
en reception på Aabyhøj Stadion med veldækket tagselvbord. Omkring 225 
mennesker kigger forbi.
Selve festen holdes i Aarhus Kongreshus med 200 gæster og Finn Jensen som 
toastmaster.
Tidligere kampfordeler Jørgen Snog Nielsen og tidligere kasserer Ole K. Pedersen 
bliver udnævnt til æresmedlemmer.
     
1997
Der er valg til formandsposten ved generalforsamlingen. Jan Hoffmann erstatter Erik 
Christensen.
Årets weekendkursus holdes i år på feriehotellet Stena Line i Grenå, hvor der er 
oplæg ved blandt andre tidligere landstræner Sepp Piontek. 
Dommerklubben får en seniorklub for de ældre medlemmer. Jørgen Snog Nielsen 
bliver klubbens første formand. 
Peter Hammer ansættes som kampfordeler i stedet for Ove Poulsen med tiltrædelse 
1. januar 1998.

1998 
Gunner Christensen ansættes som kampfordelerassistent for Peter Hammer.
JFU tilbyder Aarhus Fodbolddommerklub at blive en del af et større EDB-projekt, 
der skal lette kampfordelerens arbejde med dommerpåsætningen.

1999
Formand Jan Hoffmann kan på den årlige generalforsamling fortælle, at JFU har 
tildelt Aarhus Fodbolddommerklub den såkaldte københavnerpokal, da klubben 
er den dommerklub i Jylland, der i indeværende sæson har haft flest indlæg i 
Fodbolddommeren.
Generalforsamlingen medfører også en større rokade i bestyrelsen. Hans Erik 
Andersen afløser Finn Lyngholm, Lars M. Andersen erstatter Kurt Neergaard, mens 
Gert Sørensen afløser Søren Bo Christensen som suppleant.
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2000
88 dommere deltager i weekendseminar på Fuglsø-centret. Kurset er en så stor 
succes, at det straks besluttes at arrangere en ny tur i januar 2002.
JBU meddeler, at unionen overtager dommerpåsætningen af JBU-kampe per januar 
2002 samt etablerer en central dommerafregning.  
Tidligere kampfordeler og formand Erik Christensen bliver udnævnt til 
æresmedlem.

2001
Årets generalforsamling indledes med en mindetale samt et minuts stilhed for 
det afdøde æresmedlem Tage Sørensen, der opnåede 40 kampe som international 
dommer, inden karrieren sluttede i 1969.
Selvom de røde lamper endnu ikke lyser, opfordrer kassereren til økonomisk 
påpasselighed ved såvel dommerfester og dommerseminarer, så klubbens økonomi 
også fremover viser sorte tal på bundlinjen. Eventuelt kan der indføres større 
egenbetaling. 

2002
Kampfordeler Peter Hammer fortæller i sin beretning på generalforsamlingen, 
at der fremover vil blive påsat kampe tre uger frem i tiden i stedet for en uge ad 
gangen.
Seniorklubben, der siden sin etablering i 1997 er blevet en væsentlig del af 
dommerklubben, tildeles 110 kroner per medlem.

2003
Der skal vælges ny formand i stedet for Jan Hoffmann. Fra medlemmerne forslås 
Gunner Christensen og Per Kjærsgaard-Andersen. Ved afstemningen får Gunner 94 
stemmer, Per 48 stemmer, mens tre stemmer blankt. 
På grund af mange udeblivelser og mange rapporter om dommere, der kommer for 
sent til kampene, vil bestyrelsen i den kommende weekend tage uanmeldt ud og 
tjekke, om dommerne kommer til tiden, bytter kampe med hinanden eller bliver 
helt væk.

2004
Ved dette års generalforsamling mindes afdøde æresmedlem Ole K. Pedersen. 
Formand Gunner Christensen udnævner samme aften Erik Sommer Hansen til 
æresmedlem i Aarhus Fodbolddommerklub for hans trofaste og langvarige arbejde 
for klubben.
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2005
Ved dette års generalforsamling er der hele seks 40 års jubilarer: Jørgen Fogh, Tom 
Thomsen, Ingolf Østergård, Finn Jensen, Flemming Steen Larsen og Erik Sommer 
Hansen. Sidstnævnte er fyldt 70 år og falder derfor for aldersgrænsen som DBU-
bedømmer. Bestyrelsen beslutter at drage nytte af Eriks store erfaring og lader ham 
derfor indtil videre fortsætte som lokal bedømmer.
Kampfordeler Peter Hammer kan berette, at der året forinden er sat ny rekord i 
antal opgaver med 12.875 kampe. Antallet af aktive dommere var 221 i 2004 mod 
200 året forinden.
 
2006
Dommerklubben fylder 70 år den 29. april, hvilket markeres med en reception i 
lokalerne ved Vejlby/Risskov Hallen. I november samme år fejres jubilæet med 
en stor fest hos Firmasporten. Her udnævnes formand Gunner Christensen til 
æresmedlem. 

2007
Jens Ole Sørensen vælges til ny formand på årets generalforsamling. 

2008
Dommerklubbens får en international dommer for første gang, siden Henning 
Lund-Sørensen stoppede som FIFA-dommer i 1991, da Jakob Bille bliver udnævnt 
til FIFA-linjedommer. 

2009
Ved årets generalforsamling afløser Morten Rask Thomsen den hidtidige formand 
Jens Ole Sørensen. Finn Jensen bliver udnævnt til æresmedlem. Jakob Kehlet 
rykker op i Superligaen. 

2010
På årets generalforsamling bliver den nye hjemmeside fremvist. Den vil fremover 
blive opdateret flere gange om ugen med nyheder, billeder og videoer. For at 
styrke kommunikationen med medlemmerne vil der fremover også blive udsendt 
nyhedsbreve per mail.
I slutningen af året bliver det offentliggjort, at Jakob Kehlet fra årsskiftet er ny 
FIFA-dommer. Aarhus Fodbolddommerklub råder således over både en FIFA-
dommer og linjedommer.
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Aarhus Fodbolddommerklub til Football Festival 2005.

Aarhus Fodbolddommerklub i Holland 2008.
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Finn Jensen, formand i Aarhus Fodbolddommerklub 
fra 1983-1987
Først vil jeg ønske klubben tillykke med jubilæet. Den er mig bekendt den næst-
ældste i Jylland, kun overgået af Aalborg.
Jeg blev medlem i november 1963, da jeg flyttede fra Roskilde til Aarhus. 
I begyndelsen af 1970’erne havde jeg en kort periode i dommerklubbens bestyrelse 
sammen med blandt andre Tage Sørensen, Axel Trige og Chresten Søndergaard. 
Senere kom jeg igen i bestyrelsen, mens Tage Sørensen og Erik Steen Jensen var 
formænd. I 1983 var det min tur, og jeg oplevede blandt andet at være formand ved 
vort 50 års jubilæum i 1986, hvor vi holdt reception i Aabyhøjs klubhus og senere 
på dagen en stor fest i Aarhus Kongreshus. Efter fire gode år overlod jeg formands-
posten til Poul Malling i 1987.
I min tid i dommerklubben har jeg haft mange gode oplevelser, som jeg vil se til-
bage på med stor glæde. Da jeg i sin tid bestod eksamen, blev der sagt til mig, at 
det at være dommer er 80 procent glæder og 20 procent sorger. Noget er der nok 
om det.
Jeg vil ønske alt det bedste for dommerklubben i årene fremover og håbe på, at der 
stadig må være plads til både fremskridt og bevarelse af det gode kammeratskab.
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Poul Malling, formand i Aarhus Fodbolddommerklub 
fra 1987-1990
Jeg tog dommereksamen i 1967 og har været medlem af dommerklubben siden da.
Da jeg i starten af 1980’erne skulle til København i forbindelse med mit arbejde i 
banken, blev jeg medlem i Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub, men forblev 
passivt medlem i Aarhus. I 1986 skulle jeg tilbage til Aarhus på grund af arbejde, 
og det var på dette tidspunkt, at Finn Jensen havde meddelt dommerklubben, at han 
stoppede som formand.
Efter at have solgt huset i Espergærde flyttede vi i sommerhuset i Saksild, indtil 
vi havde fundet en passende bolig i Aarhusområdet. En sommerdag i 1986 så jeg 
pludselig en mand, der gik rundt i haven ved sommerhuset. Det viste sig at være 
Erik Christensen, dommerklubbens kampfordeler, og hans frue.
Erik Christensen var sendt til Saksild af bestyrelsen for at undersøge, om jeg kunne 
være et emne som formand for vores dejlige dommerklub.
Jeg må have bestået prøven, for efterfølgende foreslog bestyrelsen mig som ny for-
mand for dommerklubben på generalforsamlingen i februar 1987.
Som bekendt blev jeg valgt, og jeg havde tre rigtig gode år som formand. I alle åre-
ne sammen med Erik Christensen, Ole K. Pedersen, Jørgen Snog Nielsen og Preben 
Pedersen. I november 1989 blev jeg valgt som formand for Jydsk Fodbolddommer 
Union og måtte således forlade bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 1990.

Erik Christensen, formand i Aarhus Fodbolddom-
merklub fra 1990-1997
Jeg kom ind i billedet i 1990 efter 14 år som kampfordeler. Vi ”lokkede” Jørgen 
Snog til at blive kampfordeler, og jeg blev valgt som formand efter Poul Malling, 
der netop var blevet valgt til formand for JFU.    
Det var, som jeg husker det, en periode med et godt samarbejde i bestyrelsen og 
med en meget god økonomi, hvor vi på et tidspunkt talte om at købe os ind i egne 
mødelokaler. Det droppede vi dog set ud fra det synspunkt, at vi vidste, hvad vi 
havde at gøre med, ikke hvad fremtiden økonomisk bød på.                 
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Jan Hoffmann, formand i Aarhus Fodbolddommer-
klub fra 1997-2003 
Det er med stor varme og glæde, at jeg tænker tilbage på de år, jeg fik lov til at 
være formand for klubben i slutningen af halvfemserne og ind i det nye årtusinde. 
At opleve den fantastisk varme følelse, det er at opnå sine dommerkollegers og 
kammeraters tillid og stå i spidsen for varetagelsen af deres interesser, er en stor 
gave at få og opleve. At stå i spidsen for en stor fritidsinteresse bringer mange fø-
lelser i spil, og udfordringen med at dele sol, vind og opmærksomhed lige brænder 
igennem, når alle har hjertet med i et foreningsarbejde.
Jeg mindes min formandsperiode som tiden, hvor forandringer i strukturer mellem 
dommerklubberne og boldspilunionerne tog sin start. Det bragte følelserne i kog og 
gav bestyrelsen mange opgaver med henblik på at bevare det, som var bygget op 
gennem mere end 60 år. I de på daværende tidspunkt 19 dommerklubber i Jylland 
oplevede vi en samhørighed, der blev grundlaget for fastholdelse af dommerklub-
bernes eksistensgrundlag til glæde for dansk fodbold, men det var også startskuddet 
på flere års konfliktlignende tilstande med boldspilunionerne.
Det er derfor en stor glæde og tilfredsstillelse for mig at se og følge med i klubbens 
fortsatte udvikling – nu i en ny struktur med boldspilunionerne – men med beret-
tigelse og klubånd i behold. Uden dette klubarbejde ville der mangle mange dom-
mere til afvikling af de mange herlige fodboldkampe på de østjyske fodboldbaner.
En vigtig brik i det, der gør det sjovt at deltage i klubarbejdet, er de kammerat-
skaber og uerstattelige timer i hinandens selskab, det medfører, og jeg vil gerne 
benytte disse linjer til at sende en varm hilsen til alle, jeg har mødt gennem årene, 
og takke for både tillid, modspil, humor og alvor – alt sammen det, der gør Aarhus 
Fodbolddommerklub til noget, man er livslangt medlem af. 
Stort tillykke til os alle der er Aarhus Fodbolddommerklub!
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Gunner Christensen, formand i Aarhus 
Fodbolddommerklub fra 2003-2007
Da jeg blev valgt som formand for Aarhus Fodbolddommerklub, var det vistnok 
første gang i klubbens historie, at der var kampvalg til formandsposten. Jeg havde 
en opstillingsgruppe, som foreslog mig som formand, og min modkandidat var 
Per Kjærsgaard-Andersen. Jeg blev valgt med stor stemmeforskel, og da Per 
ikke blev valgt som formand, valgte de øvrige bestyrelsesmedlemmer at trække 
sig, da de mente, at jeg selv skulle starte med en ny bestyrelse, som jeg havde 
klar. Jeg var formand i fire år, og det var i den tid, at JBU/DBU ville overtage 
dommerpåsætningen, så det var en hektisk tid med masser af møder omkring 
det. Der var også en del skriveri i aviserne og lidt i TV omkring konflikten 
dommerklubberne og JBU/DBU imellem. Konflikten endte til sidst med, at JBU/
DBU overtog dommerpåsætningen, men konflikten fik også den konsekvens, at 
der var nogle dommere, som ikke ønskede at fortsætte med at dømme fodbold. Jeg 
husker min tid som formand som ret turbulent, og når vi var til generalforsamling 
i JFU havde vi en konkurrence Aarhus og Aalborg i mellem om, hvilken klub der 
havde fået flest nye dommere og dermed var den største klub i Jylland.
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Jens Ole Sørensen, formand i Aarhus 
Fodbolddommerklub fra 2007-2009
Jens Ole nåede at skrive dette indlæg om sin tid som formand inden sin død 
den 5. januar 2011.

Min tid som formand for dommerklubben var præget af, om vi skulle køre den 
linje, hvor vi kæmpede for at bevare så meget af vores selvstændighed som muligt, 
eller en linje hvor vi afgav en del af selvstændigheden til JBU/DBU. I bestyrelsen 
mente vi, at vi skulle bevare selvstændigheden, selvom der nok har været nogle 
medlemmer, som bare var interesseret i at dømme fodbold, uanset om det var for 
dommerklubben eller JBU.
Vi endte med at få en fornuftig løsning på tingene, og jeg mener, at vi ikke kæmpe-
de forgæves. Sammen med halvdelen af de jyske klubber kæmpede vi en sej kamp 
mod JBU, så der stadig er en del af selvstændigheden tilbage hos dommerklub-
berne.
I mine to år som formand var talentudviklingen også et stort tema. På trods af om-
lægningen af strukturen fik vi udviklet et kuld talenter til både glæde og gavn for 
såvel toppen som breddedommerne i Aarhus Fodbolddommerklub.
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Interview med Morten Rask Thomsen, 
formand siden 2009

Hvordan vil du gøre status på Aarhus Fodbolddommerklub ved klubbens 75 års 
jubilæum?
75 år efter stiftelsen er vi stadig en meget traditionel forening, drevet efter for-
eningsprincippet, men vi har formået at følge med udviklingen, således at vi står 
godt til fremtidens krav til dommerne. AFK er stadig en af de dominerende dom-
merklubber, og alene vores størrelse gør, at vi har den indflydelse, som vi ønsker. I 
Region 3 er vi stadig den dommerklub, der har flest talenter, og det er et resultat af 
mange årtiers kontinuerlig talentudvikling. Desuden har vi inden for de sidste par 
år  moderniseret os, således at vi er parate til de udfordringer, som fremtiden måtte 
byde.

På hvilken måde kan dommerklubben blive bedre som forening?
Der er mange områder, vi kan blive bedre som forening. Dels skal alle vores med-
lemmer forstå, at vi er en forening, og hvilken betydning det har for et fællesskab. 
Vi kan blive bedre til at integrere vores medlemmer i foreningen og skabe det 
fællesskab, som skal være med til at styrke os til fremtiden. Vi har rigtig mange 
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områder, vi kan arbejde med, men vi har valgt at satse på tre områder, nemlig fæl-
lesskabet, talentudvikling og kompetenceudvikling.

Hvad kan medlemmerne her gøre?
Medlemmerne skal være meget bedre til at engagere sig i klubben og bakke op 
omkring de initiativer og arrangementer, der foregår. Alt for mange kører på frihjul, 
og når en tredjedel af vores medlemmer aldrig deltager i noget, så er det et udtryk 
for, at de ikke helt forstår, hvad en forening er. AFK er medlemmernes forening 
og ikke bestyrelsens. Alt for mange tror, at det er de få, der skal trække læsset for 
de mange, men det burde være omvendt, så at alle havde en interesse i at deltage i 
udviklingen af vores klub, således at vi får et solidt sammenhold, der kan styrke os 
i fremtiden.

Hvad gør bestyrelsen for, at dommerklubben er en god forening at være medlem af, 
både socialt og fagligt?
Både bestyrelsen, men også hele klubben, kan gøre meget for, at det bliver en god 
forening, men igen, det er ikke bestyrelsens forening – det er medlemmernes for-
ening. Og hvis bestyrelsen skal have kræfter til at styrke det sociale, skal medlem-
merne bakke op og komme til klubbens arrangementer.
På det faglige område er det den nuværende bestyrelses holdning, at vi skal styrkes 
fagligt, og der skal i fremtiden være meget mere fokus på videreudvikling af den 
enkelte dommer. Gennem faglig udvikling vil vi blive meget bedre rustet til fremti-
dens udfordringer. 

Der kommer hvert år mange nye dommere til, men mange falder hurtigt fra igen. 
Samtidig vil flere af de erfarne dommere falde for aldersgrænsen. Hvordan er dom-
merklubben rustet til denne udfordring?
Aarhus er en studieby, og derfor har vi både en stor tilgang, men også en stor af-
gang, fordi mange efter endt studie flytter fra byen. Men det er klart, at vi kan gøre 
rigtig meget for at holde på vores medlemmer, hvilket i disse år også er et fokus-
punkt for bestyrelsen. Blandt andet er vi ved at forbedre vejlederordningen, så vej-
lederne knyttes tættere til de nye dommere. På den måde håber vi at fastholde flere 
af de nye dommere. Det er meget nemmere at holde på de medlemmer, vi har, end 
det er hele tiden at skulle rekruttere for at have dommere nok.

Hvad vil bestyrelsen især arbejde for de kommende år? 
Visionen for de næste par år er, at ”vi fløjter i fællesskab” og gennem fokus på fag-
lig kompetence, talentarbejde og fællesskab håber vi på at udvikle Aarhus Fodbold-
dommerklub til en klub, som medlemmerne synes, det er fedt at være medlem af. 
Vi håber på at være med til at gøre dommergerningen til et højstatus erhverv frem 
for som det er i dag, et lavstatus erhverv.
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Lykønskning fra Jens Martin Madsen, 
formand for Jydsk Fodbolddommer Union
Aarhus Fodbolddommerklub kan som den næstældste fodbolddommerklub i Jyl-
land fejre 75 års jubilæum den 29. april 2011. Fra JFU skal der lyde et stort tillykke 
med jubilæet.
I dag er Aarhus Fodbolddommerklub med sine 283 medlemmer den største fod-
bolddommerklub under JFU. Aarhus Fodbolddommerklub har altid i kraft af sin 
størrelse været en markant medlemsklub under JFU og har dermed haft stor betyd-
ning for hele den jyske dommerstand. Siden JFU blev stiftet i 1939 har der i fire 
perioder været en JFU-formand, som er kommet fra Aarhus Fodbolddommerklub. 
Gennem de 75 år er der tydeligvis sket en markant udvikling i fodboldspillet, men 
i høj grad også inden for dommerverdenen. Indtil 2006 var det dommerklubberne, 
som tog sig af alt dommerarbejdet med påsætning, rekruttering og uddannelse, men 
i 2006 fik vi en ny dommerstruktur, hvor påsætningen og al dommeruddannelse 
overgik til boldunionerne. Det var en udvikling, som bestemt ikke var lige velset 
i alle dommerklubber. Men i stedet for at se begrænsningerne har man i dommer-
klubberne taget udfordringen op og søgt maksimal indflydelse i den nye struktur. 
Via samarbejde med boldunionerne har vi i dag fået skabt et solidt fundament for 
det dommerfaglige arbejde på alle niveauer. Og nok så væsentligt er, at mange af 
vore dygtige ildsjæle rundt om i dommerklubberne i dag tager stor del i dette ar-
bejde.
Aarhus Fodbolddommerklub har i høj grad også tilpasset sig de nye tider og er i 
dag med helt fremme, hvad angår udvikling og fornyelse. Vi har i JFU indtryk af, 
at det er en dommerklub i fremdrift og ser frem til fortsat at udvikle samarbejdet.
Selvom dommerklubberne i dag har en anden funktion end for fem-seks år siden, 
mener vi i JFU, at dommerklubberne fortsat har deres berettigelse.
For os er det vigtigt, at alle aktive fodbolddommere har et tilhørsforhold til en 
dommerklub, og at dommerklubben kan være det sociale samlingspunkt for disse 
dommere. Fodbolddommere har også brug for et klubliv, hvor de kan mødes med 
kollegaer i hyggeligt samvær og udveksle erfaringer. 
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Jørgen Snog Nielsen, kampfordeler fra 1990-96, 
fortæller om sin tid som kampfordeler, dengang alt 
foregik per brev og telefon

Jeg blev valgt som kampfordeler for dommerklubben på generalforsamlingen i 
1990 (det var dengang, at man blev valgt af medlemmerne). Jeg overtog jobbet 
efter Erik Christensen, der havde været kampfordeler i 14 år og nu skulle være for-
mand.
Jeg var godt klar over, at det ville blive et krævende job. Jeg havde jo set hos Erik, 
hvor mange timer, der skal bruges, men det skulle prøves.
I 1990 skulle dommerklubben stille dommere til cirka 12.000 kampe. Dommer-
klubben havde på det tidspunkt omkring 290 medlemmer, hvoraf de 170 var aktive.
Dengang foregik dommerpåsætningen på den måde, at klubberne skulle bestille 
dommere skriftligt, og de bestillinger skulle jeg have med posten senest tirsdag i 
ugen før den pågældende weekend og den efterfølgende uge.
Pjuske, min kone, åbnede så posten og fik alle kampene skrevet ind. Fredag aften 
satte vi os sammen og fik det hele gennemgået, så der ikke var sket fejl ved ind-
skrivningen. Når jeg så kom hjem lørdag eftermiddag efter selv at have været ude 
at dømme, brugte jeg resten af lørdagen og søndagen til at påsætte dommere til alle 
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kampene til den kommende weekend og den følgende uge.
Når jeg kom hjem fra arbejde mandag eftermiddag og klokken blev 15.30 begyndte 
dommerne at ringe for at få deres kampe, og så gik den vilde jagt resten af aftenen 
til cirka 21.30, hvor det begyndte at stilne af. Tirsdag gentog det hele sig så. 
Det var ikke altid lige let at komme igennem til mig, så der blev prøvet mange ting 
for at komme forrest i køen, men ingen fik lov til at tage mig over noteringen, det 
var bare om at blive ved at forsøge.
Jeg tror, at ved den personlige kontakt, jeg havde hver uge med den enkelte dom-
mer, fik vi klaret mange problemer med det samme og var på den måde med til at 
fastholde dommerne, så de ikke opgav karrieren.
Jeg blev i jobbet i fire år, hvorefter Svend Eigil Nikolaisen overtog hvervet. Da han 
blev syg og måtte opgive jobbet som kampfordeler efter et halvt år, tog jeg over 
i endnu halvandet år. Men så var både Pjuske og jeg var enige, om at nu var det 
endelig slut. Det skal siges, at det at være kampfordeler ikke kunne lade sig gøre 
dengang, hvis ikke ens kone ville hjælpe til.
I de fem et halvt år, jeg havde jobbet, lærte jeg vore dommere og deres familier rig-
tig godt at kende. Det gav mange sjove episoder. Eksempelvis når jeg ringede rundt 
og skulle finde en dommer i en fart og fik fat på lille Peter. Så spurgte jeg ham, om 
han kunne kalde på far og fik svaret ”ja, ja”.  Røret blev lagt, og så skete der ikke 
mere. Peter var nok rendt ud at lege. Nu var min telefon blokeret, så jeg måtte over 
til min nabo for at låne deres telefon, finde nummeret på en i nærheden af lille Pe-
ters forældre og få dem til at gå over til vedkommende og få dem til at lægge røret 
på, så jeg igen kunne bruge min telefon. I mellemtiden forsøgte andre dommere 
forgæves at komme igennem til mig for at få deres kampe.
Sådan var der mange sjove episoder, så de fem et halvt år som kampfordeler var 
bestemt ikke kedelige, selv om det godt kunne være svært at få det til at hænge 
sammen.
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Flemming Knudsen, forhenværende borgmester og 
kulturrådmand i Aarhus, er tidligere fodbolddommer 
og medlem af  Aarhus Fodbolddommerklub. 
I anledning af dommerklubbens jubilæum fortæller 
han om sin tid som dommer og klubbens betydning 
for fodbolden i Aarhus

Jeg fik dommerkort som både håndbold- og fodbolddommer i 1962. Den strenge 
censor ved min fodbolddommereksamen var den navnkundige og mangeårige dom-
mer Axel Lund-Sørensen.
Min debut som 16-årig var på et afbud. Jeg blev ringet op af kampfordeleren, 
Svend Petersen, kaldet ”Lyse Svend”. Svend boede i Aabyhøj, men var i øvrigt 
en svoren AIA-tilhænger, og hans hustru var en flittig gæst til de ugentlige AIA-
bankospil.
Svend ringede til mig og tilbød mig (tryglede mig om) at dømme en kamp i Baby 
Drenge-rækken (8-10 år) på Aabyhøj Stadion mellem Aabyhøj og AIA!
Han havde fået et sent afbud og mente, at en Baby Drenge kamp var en nem debut!
Jeg fortalte Svend – hvad han allerede vidste – at jeg havde været medlem af AIA i 
ti år og var hjælpetræner i klubben – for Baby Drenge!
”Det spiller ingen rolle”, sagde Svend, ”og det er jo den bedste række at starte i.”
Jeg lod mig overtale og tog ud med min nye dommerdragt til Aabyhøj Stadion.
På Aabyhøjs hold var en lille tæt fyr i midterforsvaret, og på sidelinjen stod en an-
den tæt fyr, som hele tiden råbte, når AIA var i angreb: ”Ned med ham, John. Ned 
med ham.”
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Efter at have hørt på det flere gange, stoppede jeg kampen, gik ud til Peder Stampe 
– for ham var det – og sagde: ”Peder, du ved, jeg er AIA’er, og jeg ved, at du er 
pladsmand her på Aabyhøj Stadion. Men du må alligevel ikke opildne John til at 
begå ulovligheder. Hvis du ikke tier stille, må jeg bortvise dig fra sidelinjen.”
Peder mente ikke, at jeg havde bemyndigelse til at bortvise pladsmanden fra si-
delinjen, men da han fortsatte sine tilråb og opildnede sin søn, John Stampe, til at 
jorde AIA-angriberne, stoppede jeg spillet og bad ham om at forlade sidelinjen.
Efter en del parlamenteren erkendte Peder, at han var gået over stregen og forlod 
skumlende sidelinjen. Det har vi siden grinet meget af sammen. Jeg har også drøf-
tet situationen med John Stampe, men han erindrer den ikke. Det er nok heller ikke 
den eneste gang, Peder er blevet bortvist af dommeren.
Jeg brugte ikke mit dommerkort i ret mange år, men nåede dog blandt andet at re-
præsentere Aarhus Fodbolddommerklub ved et indendørs fodboldstævne i Aarhus 
Stadionhal, hvor vi spillede mod skuespillere fra Aarhus Teater.
På et tidspunkt blev jeg nødt til at prioritere min fritid og måtte vælge dommerger-
ningen fra.
Jeg var aktiv fodbold- og håndboldspiller, dansede turneringsdans og var træner og 
leder i såvel fodbold som håndbold, så det blev dommergerningen, jeg på et tids-
punkt måtte vælge fra.
Som aktiv og som idrætsleder gennem 30 år ved jeg, at det er en dejlig hobby, hvad 
enten man nu er aktiv på den ene eller på den anden måde inden for idrætten.
Fodbolddommerne og Aarhus Fodbolddommerklub gør et enormt stykke arbejde 
for at få fodbold- turneringerne til at fungere. Jeg ved, at dommerne må lægge øre 
til mange tilråb og uhøviske bemærkninger. Mit håb er, at de aarhusianske dom-
mere (også) fremover må have ”store øjne og små ører” i stedet for det modsatte.
Det er vigtigt, at vi i sportens verden respekterer hinanden og erkender, at det for os 
alle er en kær hobby, hvor alle aktører er lige vigtige.
Hjerteligt til lykke med de første 75 år i sportens tjeneste!
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Seniorklubben under Aarhus Fodbolddommerklub
Seniorklubben under Aarhus Fodbolddommerklub tog sin start den 6. oktober 
1997, hvor den stiftende generalforsamling blev afholdt.
Inden da havde Jørgen Snog Nielsen, Svend Eigil Nikolaisen, Jørgen K. Mortensen 
og Poul Jørgen Jensen gjort alt det forebyggende arbejde for at få det hele op at stå.
Straks fra starten var der stor opbakning fra Aarhus Fodbolddommerklubs bestyrel-
se, og gennem alle årene har seniorklubben modtaget et tilskud fra moderklubben, 
hvilket har gjort, at klubben har kunnet lave nogle gode og spændende arrange-
menter. Dette tilskud har også gjort, at kontingentet er blevet holdt på et meget lavt 
niveau.
Fra starten var der 59 medlemmer i klubben. I dag er tallet vokset til 79 medlem-
mer.

Den første bestyrelse så således ud:
 Formand:   Jørgen Snog Nielsen
 Kasserer:   Svend Eigil Nikolaisen
 Sekretær:   Jørgen K. Mortensen
 Suppleant: Henning Lund-Sørensen
 Revisor:     Finn Jensen

I år 2000 var der i bestyrelsen opnået enighed om, at man i fremtiden ville invitere 
damerne med til arrangementerne, og det har gennem alle årene vist sig at være en 
succes.
I 2002 gik sekretær Jørgen K. Mortensen, der havde været i bestyrelsen siden star-
ten, bort. Et stort savn for klubben.
Livet skal jo gå videre, og i hans sted blev suppleant Henning Lund-Sørensen ind-
sat som sekretær i klubben, og som ny suppleant blev Sevan Melkonian valgt.
I 2004 valgte formand Jørgen Snog Nielsen at stoppe som formand. Jørgen var 
primusmotor i tilblivelsen af seniorklubben og har lagt et kæmpe stykke arbejde 
i klubben, hvilket alle er dybt taknemlige for, men alt godt får jo som bekendt en 
ende. 
Der skulle nu vælges ny formand. Valget faldt på Henning Lund-Sørensen, og Se-
van Melkonian blev sekretær. Ny suppleant blev Mogens Bentzen. 
Der var i 2006 forslag til bestyrelsen om at nedsætte aldersgrænsen for medlem-
skab af seniorklubben til 45 år for at tiltrække flere medlemmer. Efter en kort debat 
på generalforsamlingen blev forslaget nedstemt. Alle, der fylder 50 år, vil også 
fremover blive kontaktet af seniorklubben og tilbudt medlemskab.
Den 6. oktober 2007 kunne seniorklubben fejre ti års jubilæum. Der mødte 63 med-
lemmer med fruer op til buffet og lidt til ganen. 
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Der har igennem alle årene været afholdt en masse arrangementer, som i mange 
tilfælde er sket på medlemmerne opfordring. Blandt andet museumsbesøg, virk-
somhedsbesøg både i Aarhus og i andre byer i Jylland. Der har været øl- og vins-
magning, foredrag af forskellig slags samt underholdning.
Tre arrangementer har fulgt med gennem hele klubbens historie: Generalforsamlin-
gen, Vilhelmsborg Festspil og julebowling/afslutning. De to sidstnævnte har gen-
nem alle årene været meget populære, og de kommer nok til at vare ved i mange år.
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Abildgaard, en mand ud over det 
sædvanlige

Finn A. Jensen (th.) fortæller om én af de allerstørste personligheder i dom-
merklubbens 75 årige historie, Erik Abildgaard Jensen (1918-2004).

Jeg lærte Abildgaard at kende, da jeg som dreng begyndte at spille fodbold, og han 
var dommer. Siden hen blev jeg selv dommer, og jeg lærte ham at kende både som 
dommer og privatperson. 
Abildgaard dømte fodbold i over 50 år og var 84 år, da han dømte sin sidste kamp 
(det var før, der var noget, der hed 70 års grænsen!).
Han var i ordets bedste forstand en virkelig original. Helt sin egen. Abildgaard var 
utrolig vellidt alle steder, hvor han kom. Altid smilende og venlig hilste han på alle 
mennesker, hvor han kom frem. 
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I de sidste år som dommer dømte han kun børnekampe, og her var han utrolig po-
pulær, fordi han var god til at snakke med børnene, trænere, ledere og forældre. 
Han var også fantastisk god som festtaler. Han havde ethvert selskab i sin hule 
hånd, for alt blev rost til skyerne, så ikke et øje var tørt.
Abildgaard var meget påholdende og passede rigtig godt på pengene. Han var typo-
graf på Jyllands-Posten, og dengang JP lå i Frederiksgade, havde han fået en stor, 
flot bil. Efter fyraften bad han kollegaerne skubbe bilen ud gennem porten, og så 
rullede bilen hele vejen ned gennem Frederiksgade, og først nede på Åboulevarden 
startede han bilen, udelukkende for at spare benzin. 
Han nåede som dommer at dømme i Jyllandsserien. Engang skulle han dømme en 
seriekamp i Ryomgård, men i stedet for at tage toget cyklede han hele vejen derud 
med jordemortasken bagpå. Derved sparede han togbilletten og kunne komme pen-
gene i lommen. 
Helt indtil sine sidste kampe fortsatte han med at cykle de mange kilometer rundt 
for at spare på benzinen.
Jo, Abildgaard var på alle måder et enkeltstående menneske. Engang skulle han 
dømme en kamp på Skovbakken, hvor omklædningsrummene ligger tæt ved siden 
af hinanden. Efter kampen tog han fejl af dørene og gik ind i rummet ved siden af 
sit eget. Her var en flok håndboldynglingepiger, som lige havde været i bad. Abild-
gaard foretog et hurtigt tilbagetog. Uden for døren sundede han sig lidt, bankede på 
døren og gik ind igen. Han bukkede dybt og sagde undskyld. Det var smart fundet 
på, for på den måde fik han dem at se to gange. 
En type som Abildgaard findes desværre ikke mere, men alle historierne og anek-
doterne om ham håber jeg vil leve videre i Aarhus Fodbolddommerklub.
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Aarhus Fodbolddommerklub er stærkt 
repræsenteret i de bedste rækker
Aarhus Fodbolddommerklub kan samtidig med sit 75 års jubilæum fejre, at klub-
ben har rigtig mange dommere og udviklere i landets øverste rækker.
I 2008 blev Jakob Bille FIFA-linjedommer og dermed den første internationale 
dommer/linjedommer i Aarhus, siden Henning Lund-Sørensen stoppede som FIFA-
dommer i 1991. Fra 2011 er Jakob Kehlet desuden blevet udnævnt til FIFA-dom-
mer efter halvandet år i Superligaen.
De sidste 20 år har Aarhus Fodbolddommerklub blot haft et par enkelte dommere i 
enten 1. eller 2. division. I foråret 2011 er status henholdsvis en FIFA-dommer og 
linjedommer, der virker i Superligaen. I 1. division har tre Aarhus-dommere mulig-
hed for avancement til Superligaen. Det er Jens Maae, Peter Kjærsgaard-Andersen 
og Henrik Overgaard. I 2. division er Stefan Kirkedal og Reto Hurt indplaceret. 
Desuden er nyoprykkede 2. divisionsdommer Kasper Madsen, der sidste år flyttede 
fra Aarhus til København på grund af arbejde, stadig medlem af Aarhus Fodbold-
dommerklub.
Rasmus Just og Chris Johansen har som indstillede DS-dommere mulighed for at 
gøre de otte elitedommere selskab efter sommerferien.
Dommerklubbens formand Morten Rask Thomsen understreger betydningen af at 
have mange topdommere blandt sine medlemmerne.
”Det giver kun ekstra motivation til vores talenter, og det viser, at de sidste mange 
års talentarbejde har båret frugt. Det er ekstremt vigtigt, at vi har disse forbilleder 
og rigtig godt for moralen, når de unge, de nye og talenterne hører topdommerne 
fortælle om deres oplevelser,” siger Morten Rask Thomsen.
Selvom Aarhus Fodbolddommerklub er stærkt repræsenteret i divisionen, pointerer 
formanden, at der stadig skal være plads til alle i dommere i klubben, uanset alder 
og ambitioner.
 ”Vi skal bestemt slå på at vi er dygtige til at udvikle vores talenter, men der er så 
få, der bliver topdommere, at det kun skal være en biting i forhold til rekruttering 
af nye dommere. For de fleste bliver det dommergerningen og de udfordringer, den 
giver, samt fællesskabet, der skal være med til at tiltrække de næste generationer af 
dommere, mener Morten Rask Thomsen.
Udover den store flok elitedommere er fire af Aarhus Fodbolddommerklubs udvik-
lere rangeret som eliteudviklere. De fire er Finn Jensen, Poul Malling, Per Kjærs-
gaard-Andersen og Lars Gjærup Brunebjerg. Førstnævnte fylder 70 i år og ophører 
dermed som eliteudvikler til sommer, mens Lars Gjærup Brunebjerg er ny i eliteud-
viklerkorpset fra forårssæsonen.
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Liste over modtagere af kammeratskabspo-
kalen i Aarhus Fodbolddommerklub   
  
     
 1987 Henning Lund-Sørensen   
 1988 John Sejr   
 1989 Kurt Secher Rasmussen   
 1990 Kurt Neergaard   
 1991 Kurt Laustsen   
 1992 Hans E. Andersen   
 1993 Erik Brønd   
 1994 Knud Erik Nikolaisen   
 1995 Jan Hoffmann   
 1996 Per Buttenschøn   
 1997 Jakob Bille   
 1998 Sirous Garshasbi   
 1999 Michael Neergaard   
 2000 Freddy Jensen   
 2001 Hans S. Svejstrup   
 2002 Sevan Melkonian   
 2003 René Budtz   
 2004 Ove Poulsen   
 2005 Aage Refstrup Kjærsgaard   
 2006 Heine Kristensen   
 2007 Morten Rask Thomsen   
 2008 Kasper Madsen   
 2009 Jakob Kehlet   
 2010 Kurt Okkerstrøm   
 2011 Poul Holst Jensen   

Æresmedlemmer
Axel Lund-Sørensen, Tage Sørensen, Jørgen Snog Nielsen, Ole K. Pedersen, Erik 
Christensen, Erik Sommer Hansen, Gunner Christensen og Finn Jensen.



35

Redaktionen

Rasmus Just Sevan Melkonian Rasmus Post

Finn A. Jensen Svend Eigil Nikolaisen Henning Lund-Sørensen
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Bestyrelsen 2011

Fra venstre: Aage Refstrup Kjærsgaard, Per Klüver Andersen, Morten Rask Thomsen, Dan 
Weller, Rasmus Post, Allan Falch og Peter Hammer.
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Nybolig Per Faurholt
Højbjerg Risskov
Rosenvangs Allé 106
8270 Højbjerg
Tlf. 8614 4011
8270@nybolig.dk

Ndr. Strandvej 77 B
8240 Risskov
Tlf. 8617 3322
8240@nybolig.dk

God dansk mad i hyggelige omgivelser fra kl.12 - 21 tirs-
dag til og med lørdag, for eks. europas bedste pariserbøf.
 
Mulighed for specialarrangementer, lige fra privatfester til 
firmaarrangementer

Ring og hør nærmere. 8619 8618.
 
Europa v/ Karin og Sofus
Havnegade 28, 8000 Aarhus C

Sponsorer

SK AARHUS ELITEHÅNDBOLD A/S
SØNDERGADE 8, 2. TH. • 8000 ÅRHUS C

TELEFON + 45 86 21 57 33 • FAX  + 45 70 20 96 33 
AC@SKAARHUS.DK • WWW.SKAARHUS.DK

Søren Broberg Johansen
Bestyrelsesformand

mobil + 45 21 44 28 44
mail sbj@skaarhus.dk

SK Aarhus ønsker tillykke

Kom og følg Byens Piger 
i Guldbagerligaen
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