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Love for DAI Fodbolddommerklub, København 
August 2014 

 
§ 1. 

FODBOLDDOMMERKLUBBENs formål er: 
a) At varetage fodbolddommerklubbens interesser, 
b) At arbejde for ensartet udøvelse af dommerhvervet i fodbold, 
c) At foretage uddannelse af fodbolddommere, 
d) At udsende, i samarbejde med fodboldudvalget, de til turneringer og stævner i 

fodbold nødvendige dommere og liniedommere. 
 

§ 2. 
Alle autoriserede fodbolddommere skal være medlem af klubben. Afgående dommere kan 
overgå til passivt medlemskab med bevarelse af fuld tale- og stemmeret på 
generalforsamlingerne. 
 

§ 3. 
Det årlige kontingent for aktive dommere udgør honoraret for én almindelig seniorkamp. 
Kontingentet fratrækkes i honoraret for forårssæsonen. 
Det årlige kontingent for passive dommere er kr. 100. Alle passive dommere skal være 
restancefri pr. 1. december. 
Bestyrelsen er kontingentfri. 
Kontingentet betales bagud. 
 

§ 4. 
Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af marts og indkaldes med 14 dages 
varsel pr. mail. Dommere uden mailadresser vil modtage indkaldelsen pr. brev. 
 
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Såfremt der er 
stemmelighed, skal der foretages ny afstemning. Såfremt der fortsat er stemmelighed 
bortfalder forslaget. Der kan begæres skriftlig afstemning hvis 2 af de fremmødte 
medlemmer ønsker det. 
 
Ændringer af Dommerklubbens love kan foretages når de vedtages på en 
generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag til lovændringer skal 
udsendes skriftligt til samtlige aktive medlemmer før generalforsamlingen. 
 

Hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det, kan de kræve indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling, som kan holdes med mindst 2 dages varsel. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af formanden senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 3 dage før 
generalforsamlingen. 
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§ 5. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år, således: 

I lige år vælges: 
Kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og suppleant. 

 

I ulige år vælges: 
Formand, bestyrelsesmedlem og suppleant. 

 
Endvidere vælges: 
 I lige år: 
 Revisor, revisorsuppleant, kampfordeler og ansvarshavende redaktør. 
 
 I ulige år: 
 Revisor og revisorsuppleant. 
 

§ 6. 
Regnskabet følger kalenderåret og udsendes samtidig med indkaldelsen til general-
forsamlingen. 
 

Honorar for forårssæsonen og honorar for træningskampe udbetales senest den 1. 
august. 
Honorar for efterårssæsonen udbetales senest den 1. december. 
Honorar for Futsal-kampene udbetales senest den 1. maj. 
Udbetalingerne af honorarerne sker via bankoverførsel. 
 

Af det samlede dommerhonorar fratrækkes 5% til delvis dækning af vejleder- og 
bestyrelseshonorar samt 5% til kampfordelerens honorar. Beløbet fratrækkes halvårligt. 
(de 5% til kampfordeleren opkræves ikke, så længe Henning Mortensen både er ansat i 
DAI og samtidig er kampfordeler.) 
 

Dommerklubbens bestyrelse, kampfordeler og suppleanter må ikke have andre tillidshverv 
under DAI. 
 

Formanden for dommerklubben må ikke påtage sig trænergerning. 
 

Aktivt medlemskab af to eller flere fodbolddommerklubber godkendes ikke. 
 

§ 7. 
Dommere, der viser usportslig optræden, kan idømmes karantæne og i 
gentagelsestilfælde suspenderes. 
Dog skal generalforsamlingen i hvert tilfælde tage stilling til eventuel eksklusion. 
 

§ 8. 
Dommerne skal altid under udøvelse af dommerhvervet benytte den af 
Fodbolddommerklubben valgte dommerdragt. 
 

§ 9. 
Fodbolddommerne er underkastet forbundets love og turneringsregler og skal påse 
overholdelse af regler og bestemmelser, der gælder og er godkendt af kreds og forbund. 
 

§ 10. 
Fodbolddommere, der med behørigt varsel har fået besked om at dømme, har pligt til at 
møde. 
 

Manglende eller for sen tilbagemelding om kampliste takseres med bøde. 
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I tilfælde af forfald må dette omgående meddeles kampfordeleren, så andre dommere kan 
blive udsendt. 
 

Dommere, der uden afbud udebliver fra 2 kampe, suspenderes efter bestyrelsens skøn. 
Ved udeblivelse uden grund fra en kamp idømmes dommeren en bod, der svarer til 
gebyret for én almindelig seniorkamp. 
Ved afbud senere end 3 dage før kampdagen idømmes dommeren en bod, der svarer til et 
halvt honorar for én almindelig seniorkamp. 
Hvis en dommer modtager et afbud til en kamp, der er lagt ud eller meddelt pr. telefon, 
senere end 3 dage før kampen, og afbuddet skyldes, at kampen er flyttet, udgået, det ene 
hold kan ikke stille hold osv., skal dommeren noteres for kampen og have honorar for 
kampen. 
 

Indberetning af resultat af kampen skal være modtaget af kredsen senest 2 dage efter 
kampen. Ved for sen indsendelse af dommerkortet eller mangelfuld udfyldelse idømmes 
dommeren en bod. 
 

Hvis indberetningen indeholder protester eller lign. forhold, skal en fyldestgørende 
indberetning sendes til fodboldudvalget og til formanden for dommerklubben senest 2 
dage efter kampen. 
 

§ 11. 
Kun dommere med gyldig licens kan udsendes til turneringer og stævner. 
 

Dommere, der modtager opfordringer fra klubber til at dømme ved privatstævner, skal 
meddele det til bestyrelsen inden stævnet. Honoraret må ikke være mindre end de af 
dommerklubbens fastsatte tariffer. 
 

§ 12. 
Sponsorpenge skal anvendes til nyt tøj til dommerne. 
 

§ 13. 
Gruppe 1 er de 12 bedste dommere, og de dømmer i Mesterrækken og Forbundskampe. 
Gruppe 2 dømmer  til og med A-rækken  – dog også iM-rækken, hvis der mangler 
dommere her. Gruppe 3 dømmer til og med B-rækken. Gruppe 5 dømmer 7-mands 
kampe. Nye dommere med anciennitet fra andre dommerklubber kan placeres i andre 
rækker. 
 

For gruppe 1 gælder: 
 

1. Dommervejlederne udpeger suverænt de 12 bedste dommere til gruppen. 
2. Dommeren har før hver sæsonstart mødepligt ved genopfriskning af  love og 

gennemgang af evt. nye love. Datoer og mødested fastsættes af bestyrelsen. 
 

Gruppe 1 dommernes præstationer vurderes løbende, og Vejlederudvalget kan ændre i 
Gruppe 1’s sammensætning pr. halvsæson, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, 
 

Udpegelsen af dommerne til gruppe 1 skal foregå senest 3 uger før turneringsstart, så der 
kan holdes et møde for den gruppe dommere, inden turneringen begynder. Mødet skal 
bruges til at lægge et niveau for dommerne i den kommende sæson, så de præstationer, 
der bliver ydet af de enkelte dommere, kan blive så ens som muligt.  
 

§ 14. 
Generalforsamlingen er Fodbolddommerklubbens højeste myndighed. 
 
 
 



4 

§ 15. 
Fodbolddommerklubben kan ikke opløses, så længe blot 5 medlemmer ønsker dens 
beståen. 
 

Beslutning om opløsning skal vedtages på en generalforsamling, der er indkaldt med 
denne sag på dagsordenen. 
 

Ved opløsning skal dommerklubbens evt. midler, inventar og materialer m.m. deponeres til 
evt. nystartet fodbolddommerklub under DAI´s Region Hovedstaden. 
 
 
 
 

 
 
Disse love er vedtaget på Fodbolddommerklubbens generalforsamling den 9. december 
1945 og sidst revideret pr. august 2014. 
 
Overgangsbestemmelser gældende fra august 2014 til marts 2016: 
 
På sommergeneralforsamlingen 2014 vælges: 
Formand, bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor samt revisorsuppleant. 
Disse medlemmer vælges for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2015, hvor de 
vælges for en 2-årig periode. 
 
På vintergeneralforsamlingen 2014 vælges: 
Kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor samt revisorsuppleant. 
Endvidere vælges kampfordeler og ansvarshavende redaktør. 
Disse medlemmer vælges for en periode frem til generalforsamlingen i marts 2016, hvor 
de vælges for en 2-årig periode. 
 
Disse overgangsbestemmelser udgår af lovene efter generalforsamlingen i marts 2016. 


