
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 24-03-2020 kl. 1900, via Skype. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR) Danny Kolding (DK) & Buller Friis (BF). 
 
Grundet sygdom i almindelighed og Coronavirus i særdeleshed, var der ikke udarbejdet nogen 
dagsorden. Vi valgte dog at tage afsæt i punkt 8 fra sidste møde, hvor 5 punkter skulle drøftes i 
dag. Dette er lagt ind i den interimistiske dagsorden.  
 
Dagsorden: 
  
1.     Velkommen – OHS 
 
2.     Opfølgende punkter fra sidste møde: 
 

a) Arrangementer 
b) SØF-gruppen 
c) Opfølgning på VEO-anlæg 
d) Opfølgning på transportabelt højttaleranlæg 
e) Afklaring af foredragsholder til en løbeklub/alle 
  

3.    Evt.  
4.    Næste møde 
 

1.     Velkommen – OHS 
OHS bød velkommen til vores lille gruppe og undskyldte at han ikke havde fået udarbejdet en 
dagsorden til mødet. 
 
2.     Opfølgende punkter fra sidste møde: 
a) Arrangementer 
Det blev indledningsvis nævnt, at dersom man måtte have eventuelle idéer til arrangementer, 
skulle disse fremføres til Aktivitetsudvalget ,der så må vurdere, om der skal tages hånd om disse. 
 
b) SØF-gruppen 
BF havde som aftalt på sidste møde kontaktet ”de tvivlsomme dommere” der endnu ikke havde 
fået ordentligt fodfæste i SØF-gruppen. 4 af de 5 vil fortsat gerne være med, og dette er ajourført 
på vores uddannelsesdrev under SØF-gruppen. 
 
Vi er nødt til at have hånd i hanke med, hvilke nye dommere, der bliver nyuddannede, således at 
Jakob Sundberg fra Bestyrelsen kan kontakte disse lige så snart de har bestået den teoretiske del 
af eksamen i DGK. 
Herefter skal de inviteres med i SØF-gruppen af uddannelsesudvalget. 
Pt. var uddannelsesudvalget vidende om 2 dommere, der gerne ville være med i SØF; men som vi 
ikke havde hørt noget om. BF sender navnet på den seneste til gruppen, idet han er bosiddende i 
Strøby og har bestået primo marts 2020 på Lolland-Falster. DBUS’s kontor var blevet gjort 
opmærksom på dette; men havde ikke kontaktet dommerklubben.  



Vi fik en god snak omkring at gøre de nye dommere, der havde bestået den teoretiske prøve, klar 
til de 3 testkampe, som også er en del af pensum for at bestå dommereksamen. 
BF plæderede for at tage udgangspunkt i de tidligere INFO-møder i LU-regi, hvor dommerne blev 
klædt på til at dømme deres første kampe. 
De 3 nøgleord her er: 
 

 Gennemgang af særregler, herunder regler for 8-mands bold 
 Forhold til DBUS’s kontor (afbud, tilgængelighed mv.) 
 Dommerklubben SØF. (Grupper, arrangementer, tøj, hvordan kan vi hjælpe etc.) 

 
Det er meningen, at nye dommere skal tilbydes gennemgang af dette lille kursusforløb inden de 
sættes ud på græs som føl. 
Uddannelsesudvalget vil indledningsvis stå for denne seance, der vil komme til at koste SØF 
potentiel kørsel til ”underviseren” uden øvrig godtgørelse. 
 
BF kommer med et oplæg til dette INFO-kursus i SØF. 
 
c) Opfølgning på VEO-anlæg 
Indkøb af anlægget er nu sparket helt til hjørnespark. Dels er der større økonomiske forpligtelser 
end. først forelagt og antaget og dels er der forsikringsmæssige forhold, der ikke umiddelbart 
kunne afklares for alle. 
 
I stedet for henvistes til klubberne, der som oftest optager deres kampe, og hvor de er særdeles 
flinke til at give dommeren link til streamingen af kampen. 
 
d) Opfølgning på transportabelt højttaleranlæg 
Bestyrelsen har godkendt at et sådant anlæg indkøbes (max 2.500,-). 
 
BF sørger for indkøb af dette 
 
e) Afklaring af foredragsholder til en løbeklub/alle 
Der var ikke aftalt noget officielt omkring foredragsholderen til løbeklubben. Det er dog 
uddannelsesudvalgets klare opfattelse, at dersom man laver sådanne aftaler fremadrettet, skal 
det tilbydes alle i klubben at være med. 
 
9.     Evt.  
Fremadrettet vil det godkendte referat fra uddannelsesudvalget blive lagt ud på SØFs hjemmeside. 
 
10.   Næste møde 
Næste møde blev berammet til tirsdag, den 02-06-2020 kl. 1900 . Mødet afholdes hos Ole H. 
Sørensen som et fysisk møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Buller 


