
 
Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,  
den 05-10-2021 kl. 1830, hos Buller Friis, Gelsted. 
 
 
Deltagere: 
Ole H. Sørensen (OHS), Patrick S. Rasmussen (PSR), Danny Kolding (DKO) & Buller Friis (BF). 
 
 
Dagsorden: 
  
1. Velkommen  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Opfølgning/evaluering OBL. Teori i Solrød (02-08), i Toksværd (04-08) samt igen i Solrød (10-

08) 

4. Opfølgning/evaluering ny SØF-Gruppe (02-09) 

5. Opfølgning på aflyst Tema-kursus, Styrk din Ledelse (21-09) 

6. Opfølgning/evaluering Futsalteori på bord (27-09) 

7. Planlægning af teorimesterskab, Jersiehallen (23-11) 

8. Medtages på næste møde 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

1.     Velkommen  
OHS bød velkommen til mødet. Alle var mødt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3.    Opfølgning/evaluering OBL. Teori i Solrød (02-08), i Toksværd (04-08) samt i Solrød (10-08) 
Alle 3 teoriaftener fungerede godt, og der var fint fremmøde. 
Der havde været lidt udfordringer med afholdelsesstedet i Sydsjælland, hvor vi ikke følte, at vi fik 
ordentlig hjælp i en akut situation; men til sidst var Dommerafdelingens Chef hos DBUS kommet 
på bane, og havde hjulpet os til Toksværd. 
 
Fremadrettet vil vi kun have ønsker til kurser afholdt i den strukturerede dommeruddannelse, da 
disse er DBUSs ansvar. Kurser og arrangementer i eget regi, tager vi selvfølgelig hånd om.   
 
4. Opfølgning/evaluering ny SØF-Gruppe (02-09) 
De fleste fremmødte havde planer om at hjælpe andre i dommerklubben; kun en enkelt fremstod 
som én, der gerne ville modtage hjælp på visse områder. 
Vi fremsender evalueringen til de fremmødte deltagere, som vi også har sendt til FKP. BF sørger 
for dette. 



DK tager sig af beskrivelse af SØFs Sparringsprogram med Claus Olsson og Jesper Jensen. Ligeledes 
udsendes beskrivelsen til udvalget. 
 
5. Opfølgning på aflyst Tema-kursus, Styrk din Ledelse (21-09) 
I stedet for Tema-kurset der nu er blevet flyttet/aflyst flere gange, enedes vi om at lave et ’in-
house’ kursus i 1. kvartal 2022, der går på ”Ledelse”, og gerne med deltagelse af en træner også. 
Dette bl.a. for at skabe mere liv i dommerklubben for alle. 
 
På næste møde vil vi drøfte, om der evt. skal afholdes 2 arrangementer i det nye år. 
 
6. Opfølgning/evaluering Futsalteori på bord (27-09) 
Der deltog ca. 15 stk. i Solrød, og deltagerne var rigtig godt tilfredse med denne første Futsal-
teorigennemgang på bræt i Danmark. 
 
Dette vil vi forsøge at have fast på programmet fremover. 
 
7. Planlægning af teorimesterskab, Jersiehallen (23-11) 
OHS vil prøve at tale med Peter Feigh, om vi evt. kan komme til Ravnsborghallen i Køge, således at 
vi også kan tilbyde deltagerne en gang biksemad. Der er ikke mulighed for at tilkøbe fortæring i 
Jersiehallen. 
 
8. Medtages på næste møde 
* Opfølgning Temakursus 
* Opfølgning SØFs Sparringsprogram 
* Opfølgning SØF-Gruppe 
* Opfølgning teorimesterskab 
* Eventuel DM i teori igen 
 
9. Eventuelt 
DK forespurgte hvor SØF ligger ift. tøjaftalen. OHS kunne nævne, at der afholdes ekstraordinært 
delegeretmøde i DFU den 11-10-2021 i Vissenbjerg, og før dette møde vides ikke helt, hvor det 
samlede DFU står, dog bakker SØFs Bestyrelse op om DFUs indgåede 3-årige aftale for bredden 
med Diadora.  
 
10. Næste møde 
Næste møde blev planlagt til et Teams-møde mandag, den 15. november 2021 kl. 20.00. DK 
indkalder. 
 
(Efterfølgende er der konstateret sammenfald med SØFs VAR-arrangement med Jan Carlsen 
samme aften – så vi bliver nok nødt til at finde en anden aften). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Buller 


