
Det talte ord gælder 

 

Talepapir til bestyrelsesberetning til KFD’s generalforsamling 2017 

Kære generalforsamling. Sidste år fik jeg skudt i skoen, at min beretning var for lang, og det har jeg 

selvfølgelig ikke tænkt mig at ændre på, så jeg håber at I sidder godt. – Spøg til side, jeg skal forsøge at gøre 

den kortere i år. En af de ting, der gjorde den lang sidste år var det faktum, at jeg som formand gerne ville 

give en direkte og personlig tak til alle de af jer, der gør en indsats for klubben. Den del vil jeg så springe 

over i år og i stedet give en kollektiv tak.  

Så alle af jer, der har bidraget til klubben på den ene eller anden måde. Om det er at arrangere aktiviteter, 

blot at møde op og derved styrke fællesskabet, eller noget helt tredje 

 - TAK 

Jeg kan ikke udelukke, at der kan komme en enkelt tak eller to mere i løbet af beretningen, men jeg skal i så 

fald forsøge at gøre det kort.  

I sommers på en af de rigtig varme sommerdage havde jeg en oplevelse som på mange måder indrammer 

hvad KFD er for mig. Jeg havde selv været på Kløvermarken i en for øvrigt ganske ung og talentfuld trio. 

Kampen var en ganske fornuftig KS-kamp, som vi fik kørt fint igennem – både i første og anden halvleg. 

Efter kampen – og nu begynder min pointe at komme – brugte trioen et lille kvarter på at snakke kampen 

igennem og give gode råd til hinandens præstation. En samtale hvor vi alle bidrog og alle tog imod. At man 

på en åbenhjertig og direkte facon kan hjælpe hinanden til at blive bedre, kræver at man har det godt med 

hinanden, og der har KFD’s fællesskab virkelig sin styrke. Min pointe slutter dog ikke her, for efter kampen 

havde vi aftalt at mødes med en anden (og lidt ældre) trio, da det forlød, at de havde remedierne til at 

genoprette væskebalancen. Det som sagt var ganske varmt.  

Som I kan se på billedet, så var der ikke nogen af os, der gik derfra i væskeunderskud. Det var simpelthen 

superhyggeligt og en af de dage, hvor man bare lovpriser sig selv for at få lov til at være en del af et så 

fantastisk fællesskab. Det skal siges, at vi foruden at hygge os faktisk også her fik sparret på tværs af 

trioerne og de øvrige KFD’er, som også var kommet forbi. 

Jeg er sikker på, at min oplevelse ikke er enestående, og at I har haft lignende – og bliv endelig ved med 

det. Jeg ved, at en af de tidligere formænd en gang varslede, at han ville forsøge at indføre et KFD-kvarter 

efter kampen. Det er helt sikkert en fin tanke, men jeg vil meget hellere kalde den KFD-halvlegen, for i min 

verden må den gerne vare 45 minutter plus tillægstid.  

Det leder mig videre til, at bestyrelsen her i januar havde en dag, hvor vi sammen drøftede hvilke værdier, 

som vi mener, der skal være KFD’s pejlemærker de kommende år.  

KFD skal være et attraktivt produkt, og det mener vi, at vi bliver, hvis vi i de kommende år sigter efter tre 

følgende pejlemærker – Fællesskab, Faglighed og Tryghed. Det er som sådan ikke revolutionerende, men 

omvendt skal vi heller ikke ændre på et fungerende produkt bare for at gøre det. Vi har med de tre 



pejlemærker sat ord på, hvordan vi i KFD sikrer, at vi er det naturlige tilhørssted for københavnske 

fodbolddommere. 

Fællesskabet – det har vi – men som et godt ægteskab, skal det vedligeholdes. I bestyrelsen er vi 

opmærksomme på, at der i 2016 var et fald i de brede aktiviteter. Det skal vi have lavet om på, og 

bestyrelsen har allerede udarbejdet en bruttoliste med arrangementer, hvor mange af dem vil blive 

igangsat her i foråret. Det, der allerede er planlagt, er spisning før teorigennemgang, teorimesterskab og 

løbetræning i prismen. 

At være en del af et fællesskab indebærer også, at man bidrager til det. Derfor vil jeg tillade mig her at 

opfordre jeg til at deltage i eller hjælpe med at få aktiviteterne arrangeret. Bestyrelse sætter gerne 

rammerne og arrangerer diverse aktiviteter, men vi har også brug for jeres indsats. Sammen er vi sikre på, 

at vi på kort tid kan få hævet aktivitetsniveauet betydeligt.  

Faglighed: Man skal kunne føle, at man bliver en bedre dommer af at være med i KFD – om ikke andet have 

muligheden for det. Kommende arrangementer vil være en blanding af sociale og faglige. DBU-K udbyder et 

fin spektra af temakurser, men det er min klare overbevisning, at KFD kan lægge en praksisnært og 

brugbart lag ovenpå disse. Vi skal have temakurser, hvor vi fx går i dybden med procedurer ved personlige 

straffe, der skal være en udvikleraften, hvor vi fokuserer og går i dybden af et bestemt hjørne af 

udviklingssamtalen, og ikke mindst skal vi sammen skal et forum, hvor det er naturligt at spørge til råds, 

hvis man er i tvivl om noget. Som noget nyt i år, har vi valgt at tilbyde teoritræning, ligesom vi har 

løbetræning i prismen. Det foregår også i Prismen tre torsdage her i februar.  

Tryghed: Sidste men ikke mindst skal KFD være med til at skabe tryghed for det enkelte medlem. Vi er 

dommernes talerør og vil til hver en tid tale jeres sag og hjælpe jer. Det kan være i sanktionssager overfor 

jer, hvor vi støtter, ja bisidder om nødvendigt, det kan være, hvis I uheldigvis har oplevet vold på banen og 

det kan være noget tredje eller fjerde. Essensen er, at KFD er der for jer, og I skal vide, at I til en hver tid kan 

tage fat i os, hvis I har behov for dette.  

Man kan også sige det på godt jydsk – Det skal kunne være betale sig at være medlem. 

Nogle af de steder, hvor det kan betale sig er som ny dommer, er når man kommer med i Traniee-

programmet. Igen i 2016 viste tranieeudvalget stor og flot engagement, hvor de tager hånd om nye 

dommere og hjælper dem ind i vores faglige fælleskab. Jeg mener ikke, at jeg kan komme udenom at give 

en særskilt tak til netop Tranieeudvalget, så hermed, TAK 

Den næste og sidste særskilte tak skal gå til KFD’s nye chef. KFD har igen fået et talentprogram op at stå, og 

jeg var selv tilstede forrige mandag, da talenterne mødtes til det første officielle møde i talentgruppen. Jeg 

må tage hatten af for det flotte arbejde, der allerede er lagt i at få sammensat et program med meget mere 

for talenterne. Det er uden tvivl med at til at give dem de helt rette kvalifikationer og position til den videre 

færd i DBU-systemet. Da godt begyndt er halvt fuldendt, skal jeg blive ganske overrasket, hvis vi ikke en dag 

ser en af talenter i TV’et. Af alle disse grunde vil jeg gerne sige tak til dig Bjarne for det arbejde, som du 

allerede har lagt i talentprogrammet, og jeg glæder mig meget til at følge det videre arbejde.  

Selvom man har været i gang i mange år, og talentet måske har været større, så er det stadig mange 

fordele ved at være med i KFD. En af dem er, at man kan få lov til at hjælpe Das Kamphverteiler Tom K med 



de mange kampe, som han udbyder. Tom har med egen selvsikkerhed bedt mig inddrage følgende i min 

status, så det gør jeg selvfølgelig (man gør jo hvad Tom siger ) 

Regnskabet for 2016 er afsluttet med nedenstående status: Udskrevet regninger 143.770,86, Udbetalt til 

dommerne 122.814, Bankgebyrer 615, Kontorhold 249, Overfør til KFD 19.750, Tilgodehavender hos kunder 

2.808, Med venlig hilsen, Tom Kristensen, Maglekær 10, 2. Tv, 2610 Rødovre, Telefon: 60 72 96 81, 

tom@tk2610.dk, Find mig på Facebook - https://www.facebook.com/tom.kristensen.7.  

Jeg var ikke helt sikker på Tom, hvor meget af talen jeg skulle medtage, så for en sikkerhedsskyld tog jeg det 

hele med. Jeg synes egentlig tallene taler sig eget flotte sprog. Tom har haft mange kampe gennem 

systemet, og de er kommet jer til gode. 

2016 bød også på flotte oprykninger til mange af jer. Traditionen tilsiger, at man i mange 

formandsberetninger har lykønsket de dommere, som er kommet i superligaen eller divisionen. Det er 

bestemt flot og et resultat af langt og hårdt arbejde, og vi har også været forbi – eller kommer det – med en 

gang fløjteøl til dem, men en oprykning fra serie 3 til serie 2 eller fra KS til DS har for andre taget lige som 

meget arbejde og slid, og derfor vil jeg gerne ønske jer alle – uanset hvor oprykningen kommer fra eller til – 

et kæmpe tillykke. Til alle jer øvrige, der ønsker at stige en række eller to, vil jeg udtrykke mig med det 

gamle råd, at arbejde betaler sig. Hæng i, så skal lykken nok smile jeres vej før eller siden.  

Jeg lakker mod enden af min beretning af, men inden jeg giver ordet frit til spørgsmål eller kommentar vil 

jeg kort nævne to forhold: Det ene er KFDs samarbejde med DBU K. Jeg selv til DBU K’s 

repræsentantskabsmøde i torsdag, hvor der var rosende ord fra DBU K til KFD for et godt samarbejde, og 

hvilket jeg kvitterede. Jeg tror, at det bunder i, at vi nu er kommet så langt, at vi har respekteret hinandens 

synspunkter og accepteret hinandens roller. Og det vil jeg specielt gerne rette til tak til Kasper Darfelt for. 

Det er samtidig vigtig for mig at pointere, at vi på ingen måder være medløber til DBU-K, men vi får heller 

ikke noget godt ud af at modarbejde dem. Vi skal samarbejde, hvor det giver mening og effekt for os og jer. 

Som et eksempel kan jeg nævne, at vi her i starten af februar har et møde, hvor vi skal snakke om, hvordan 

vi sammen kan sikre at nye dommere får at godt første år, der er med til at holde dem interesseret i 

dommergerningen og KFDs fællesskab. KFD er et helt unikt produkt, og kan vi først få nye dommere til at 

føle dette, er jeg sikker på, at de bliver.  

Det andet forhold, som jeg kort vil nævne, er herfra en tak til bestyrelsen for et – som altid – godt arbejde 

og samarbejde i 2016. Og særskilt tak til Ronnie, som har valgt ikke at genopstille.  

Jeg er kommet til mine sidste ord i bestyrelsens beretning, og dem vil jeg bruge til igen af fremhæve de tre 

pejlemærker, som vi i bestyrelsen vil sigte efter i 2017 og årene fremefter 

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED OG TRYGHED - og ja, det skal kunne betale sig at være medlem, og med disse ord 

vil jeg lukke beretningen. Jeg håber, at mange af jer har lyst og tid til efter generalforsamling at blive til en 

KFD-halvleg, hvor vi viser Chelsea-Liverpool 

TAK FOR ORDET. 
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