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Protokol for fodbolddommere der dømmer under Lokalunionerne under DBU Bredde.  
 
En forsvarlig genoptagelse af breddefodbold indebærer, at alle omkring kampen tager et fælles ansvar for, 
at det sker på en forsvarlig måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og i henhold til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 
En forudsætning for, at breddefodbold kan genoptages er, at alle kampens aktører føler sig trygge. Det er 
derfor både af hensyn til dem, samt den generelle smittespredning i Danmark, at dommerområdet er 
forpligtet til at følge nedenstående krav og retningslinjer for afvikling af kampe. 
 
Som dommer skal du som det første nøje overveje de risici og konsekvenser der kan være forbundet med 
dommergerningen, idet du ved at stille op som dommer løber en kalkuleret risiko for, at du kan blive 
smittet med COVID -19. Ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, samt tage ansvar for dig selv, 
mindsker du din risiko for at blive smittet med COVID-19, når du udøver din dommergerning. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at du melder afbud til kamp, hvis du føler dig syg eller har et eller flere symptomer 
på COVID-19. 
 
Retningslinjer for afvikling af kampe 
 
Hvem har det sundhedsmæssige ansvar til kampen? Det er klubbernes ansvar at følge de til enhver tid 

gældende anbefalinger og retningslinjer udstedt af sundhedsmyndighederne. Det er ikke dommerens 

ansvar at sikre disse overholdes i forbindelse med kampen. 

Transport til kamp foregår på egen hånd. Der må ikke laves samkørsel i forbindelse med triokampe. 
 
Mødetid og ankomst til stadion Mødetid er minimum 30 minutter før kick-off for solokampe og 45 
minutter for trio kampe.  
  
Omklædning og toilet Der vil ikke være adgang til omklædningsrum, hvorfor du skal møde omklædt til 

kampen, og der vil heller ikke være mulighed for bad eller omklædning efter kampen. Hjemmeholdet vil, 

hvis det er muligt, stille et toilet til rådighed. Du kan ikke forvente at få eget toilet 

Håndsprit medbring altid håndsprit så du både før, eventuelt under og efter kampen kan spritte hænder af.  

Forplejning Du bedes selv medbringe vand og evt. forplejning til før, under og efter kampen.  
 
Opvarmning Du skal sikre, at du har dit eget område til opvarmning. Aftal gerne med trænerne for begge 
hold, hvilket område du/I har til opvarmning. 
 
Kampafviklingen  
 
Dommeren/trioen skal ikke håndtere overskridelse af corona-regler. 
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Af hensyn til smitterisikoen benyttes der ikke fairplay hilsen før og efter kampen, så længe corona smitten 
er i Danmark. 
 
Kontakt med bolden bør minimeres til det kun absolut nødvendige for eksempel, når bolden skal falde mv. 
Du kan med fordel bede hjemmeholdet om at lægge bolden til rette, når kampen skal sættes i gang ved 
begyndelsesspark i forbindelse med opstarten på kampen, efter pausen og ved scoringer. 
 
Alle henvendelser til trænere, spillere mv. skal ske med minimum 1- 2 meters afstand. Dette gælder både 
ved påtaler, advarsler, udvisninger, skadessituationer, lodtrækning mv.  
 
Du skal som dommer undlade at spytte på banen for at udvise et godt eksempel overfor spillerne. 
 
Opdateringer Protokollen er genstand for løbende opdatering i takt med udviklingen, så hold dig orienteret 

om eventuelt nye versioner på din lokalunions hjemmeside. Hold dig ligeledes orienteret omkring 

myndighedernes løbende anbefalinger til, hvordan du forholder dig i forhold til COVID-19. 
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