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10-03-2014 
Kampledelsesformer og påsætning af kampledelse i Helsinge Fodbold 
 

 
1. Ungdommere: 

Et nu ophørt forsøgsprojekt hos DBU-Sjælland, hvor Helsinge Fodbold selv indgik som 

element og i den forbindelse fik uddannet 15-18 piger og drenge under 15 år til kampledelse 

i 3:3 og 5:5 kampe. 

De dengang uddannede ungdommere er i dag fyldt 15 år og kan med fordel anvendes som 

7:7 kampledere i rækker op til og med U-12 piger/drenge. 

Ud fra unionens nuværende tilbud kan der pr. dato ikke uddannes nye. 

 
2. Kampledere: 

Kvalificeret kampleder, som på spilledagen skal være fyldt 15 år. Dette gælder kampe i alle 

årgange, og der er ikke krav om kursus.  

Unionen har dog kursus for henholdsvis 7:7 og 11:11 til lokal afholdelse.  

 
3. Unionspåsatte dommere: 

Uddannet og eksamineret kampleder påsat af unionen i udvalgte ”højere” rækker. 

Påsætningen sker centralt fra unionens administration, og hjemmeklubben får via faktura 

opkrævning på dommerhonorar og kørsel. 

 
4. Lokaldommer: 

Uddannet og eksamineret kampleder i tilknytning til den lokale fodboldklub og som denne 

efter reglerne skal indmelde til unionen.  Lokaldommeren kan sideløbende dømme for 

unionen (unionens dommerpåsatte kampe jfr. punkt 3). Vi tilstræber selv at have en stab 

med disse, hvormed vi sparer gebyr til DBU Sjælland Dommerhjælpen samt på kørsel i 

forbindelse med, at vore egne lokaldommere bor i nærområdet. Lokaldommerne henter en 

afregningsfaktura på klubbens hjemmeside (under kampledelse), som de udfylder og via 

mail sender til klubsekretariat@helsingefodbold.dk . Polle eller jeg kontrollerer og 

videresender til Lars Andersen for overførsel til lokaldommerens konto. Der afregnes typisk 

for 1 måned ad gangen. 

 
5. DBU Sjælland Dommerhjælpen: 

Unionen er opdelt i 3 områder, der hver har en dommerpåsætter, hvortil Klubsekretariatet 

fremsender anmodning om påsætning. Klubben betaler et administrationsgebyr pr. påsætning, 

dommerhonoraret og kørselsomkostninger. Dommerhjælpen anvender overskydende dommere 

når alle unionspåsatte kampe er dækket ind. Vi kan og har været udsat for, at der ved sygdom og 

lignende mangler dommere i de unionspåsatte rækker, hvormed man ”trækker” på de dommere, 

der ellers var påsat dommerløse kampe. I sådanne tilfælde må hjemmeholdet selv dømme kampen. 

 
6. Dommerløse kampe: 

Da unionen ikke råder over det tilstrækkelige antal uddannede/eksaminerede dommere er nogle af 

de lavere rangerende rækker af unionen udmeldt som ”dommerløse”, hvor hjemmeholdet 
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(klubben) har ansvaret for at stille med kvalificeret kampledelse. Det er hjemmeholdets (klubbens) 

ansvar at stille med kvalificeret kampledelse. Sker dette ikke tabes dømmes hjemmeholdet. 

Her i klubben håndterer vi dette som følger: 

 

a) 3:3 og 5:5 dømmes af kampleder fra årgangen. 
b) 7:7 op til U-12 piger og drenge dømmes af kampleder fra årgangen. 
c) 9:9 og 11:11 dømmes enten af lokaldommere eller fra DBU Sjælland 

Dommerhjælpen håndteret af Klubsekretariatet. 
d) 7:7 fra U-13 drenge/piger og ældre påsættes af Klubsekretariatet enten af 

lokaldommere eller fra DBU Sjælland Dommerhjælpen. 

 
7. Kamplederudeblivelse – hvordan skal hjemmeholdet forholde sig til dette: 

a) Unionspåsatte dommere: 
§ 27.4 - er kampens dommer ikke mødt eller ikke mødt rettidigt, har holdene pligt 

til at vente minimum 30 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe 

en evt. erstatningsdommer. De to hold har pligt til at medvirke positivt til at 

kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter såvel en 

dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter 

spilledagen, hvorefter DBU Sjælland træffer en afgørelse, der også indeholder de 

eventuelle konsekvenser for holdene. 

b) Årgangens egen kampleder, klubbens lokaldommer eller bestilling hos DBU 
Sjælland Dommerhjælpen: 
§ 27.2 - hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. 

Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Sjælland en 

afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene. 

c) Udebliver en lokaldommer, dommer bestilt fra DBU Sjælland Dommerhjælpen eller 
en unionspåsat dommer skal vores træner eller holdleder give besked til 
Klubsekretariatet. Dels af hensyn til ovenstående beskrevne §§ 27,2 og 27,4 og dels 
af den årsag, at dommerne afregnes elektronisk, idet de således får deres gebyr og 
kørsel uagtet de ikke er mødt op. 

d) Udebliver årgangens egen kampleder – da snupper man næste kvinde/mand i 
forældregruppen. 
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