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FORORD 

Det kan synes mærkeligt at man som klub også har til opgave at dømme kampe, når man nu 

helst vil koncentrere sig om at spille. Men realiteten er at klubberne de sidste mange år har 

måtte hjælpe til med at løfte dommeropgaven, og at det nok kommer til at fortsætte nogle år 

endnu. Til at løse denne opgave udpeger en klub almindeligvis en dommeransvarlig. 

At blive udpeget som dommeransvarlig kan være en overvældende opgave og det kan være 

svært at vide hvordan man skal gribe opgaven an. På utallige opfordringer har DAFFs 

Dommerudvalg (DU) samlet dette lille dokument til de dommeransvarlige i DAFF’s klubber. 

Vores oplevelse er at klubber der har en aktiv dommeransvarlig også får succes med at løse 

deres dommeropgaver til stor glæde for alle parter (spillere, dommere, klubben osv.). DU 

håber at dette dokument kan hjælpe dig godt i gang som dommeransvarlig. 

Hvad enten du er helt ny eller har flere års erfaring så håber vi at du får glæde af denne 

skrivelse. Denne version er udvidet med cases fra to dommeransvarlige. Tanken er at gennem 

de to cases får nogle konkrete eksempler på hvordan opgaven som dommeransvarlig kan 

løses. 

Manulen er opdateret til sæson 2022. Mange af de tingene er det samme som det altid har 

været, men der er små ændringer hist og her. 

Er der spørgsmål, kommentarer, ris eller ros så er du velkommen til at sende det til DAFFs 

Dommerudvalg på mail: DU@daff.dk . 

God fornøjelse og held og lykke! 

DAFFs Dommerudvalg 

mailto:DU@daff.dk
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OM AT VÆRE DOMMERANSVARLIG 

Der står meget lidt om at være dommeransvarlig i DAFFs dokumenter. Samtidig er det også de 

færreste klubber som i deres vedtægter fx har skrevet hvad en dommeransvarlig er, eller har 

af opgaver. 

Typisk har man som dommeransvarlig for en klub fået uddelegeret opgaven med at løse 

klubbens dommeropgaver gennem en sæson. Det kan være fx være at sørge for dommere til 

de kampe som klubben skal dømme for DAFF. Det kan også være at skaffe dommere til selv-

dømmer kampe eller til ungdomsstævner. 

Det er ikke påkrævet at man selv er dommer for at være dommeransvarlig da opgaven ikke 

kræver dommerlicens. Det kan dog være en fordel at man kender til dommergerningen. Hvad 

der i stedet er brug for, er godt overblik og evnen til at planlægge (noget som nemt kan 

læres). 

De præcise opgaver beskrives i længere nede i dette dokument.  

Som dommeransvarlig bør man sikre sig at man har fuld støtte fra klubbestyrelsen til alle sine 

ideer og at klubben ved hvilken opgave bestyrelsen har givet dig som dommeransvarlig. Måske 

kan du også være heldig at du får et lille budget til fx at købe uniformer eller holde særlige 

arrangementer for dommerne. 

Som ny dommeransvarlig (og måske også som erfaren) så er det vigtigt at man hurtigt får 

afstemt forventninger og får klarlagt sine opgaver med klubbens bestyrelse. Hvilke opgaver 

forventes det at den dommeransvarlige løser. Og hvad forventer den dommeransvarlige at 

klubbens bestyrelse bidrager med. Det er også vigtigt at klubbens medlemmer informeres om 

den dommeransvarliges rolle og afklarer om den dommeransvarlige fx kan pålægge nogle 

medlemmer at dømme forskellige kampe. Det bør også kommunikeres ud hvis fx 

dommeransvarlige honoreres af klubben i forhold til gældende skatteregler for frivillige i 

foreninger.  
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DEN DOMMERANSVARLIGES OPGAVER 

De typiske opgaver som løses af en dommeransvarlig, men ikke begrænset til: 

• Sende dommere til kampe 

• Hjælpe andre klubber 

• Sørge for at klubben for uddannet dommere 

• Gøre det attraktivt at være dommer i klubben 

• Uniformer til dommere 

De enkelte opgaver er udbybet i nedenstående. 

Sende dommere til kampe 

Jf. DAFFs turneringsregulativ er en klub ansvarlig for at dømme de kampe som DAFF udpeger 

dem til. Ydermere kan der også være selvdømmer kampe eller ungdomsstævner.  

Som dommeransvarlig koordinerer man dommerpåsætningen til disse kampe. Enten med egne 

dommere eller med dommere fra andre steder eller klubber. Der står ingen steder hvor 

dommerne skal komme fra, blot hvilken klub som er ansvarlig for at der er dommere til en 

bestemt kamp. Typisk rekruterer man dommerne blandt medlemmer i klubben. Alle kan i 

princippet være dommere uanset køn og alder. Dog henstiller DU til klubbernes sunde fornuft i 

forhold til hvilke kampe de helt unge mennesker bliver sat til at dømme - det kan f.eks. være 

meget intimiderende for en 16-årig at stå til en seniorkamp, med fuldvoksne mennesker der 

råber ad ham når adrenalinet flyder under kampen. Det skal jo helst ikke give dårlige 

oplevelser, så de mister lysten til at være dommere. 

Som dommeransvarlig skal man være sikker på hvor mange dommere der skal bruges til 

kampene og om der evt. er specifikt licenskrav til den type kamp. Mere information om dette 

kan man finde i DAFFs turneringskatalog og DAFFs regulativ, der begge kan findes på DAFFs 

hjemmeside – se nedenfor. Bemærk at disse krav kan ændres fra år til år. 

Sørg for at få lavet en plan ligeså snart du bliver bekendt med de kampe som jeres klub skal 

dømme. Typisk er dommerplanen færdig i slutningen af marts, men det tilstræbes at planen er 

færdig så hurtigt som muligt efter den endelige turneringsplan er klar. Forsøg hurtigst muligt 

at finde dommerne til kampene. Som minimum bør man sigte efter at have sine dommere på 

plads 14 dage før en kamp. Det bliver kaos hvis du først forsøger at finde dommerne torsdag 
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aften til en kamp som spilles lørdag. Lav en særlig hjemmeside/facebook gruppe eller et 

fællesdokument til dommerne, så de altid kan følge med i planen. 

Det er vigtigt at man som dommeransvarlig er bekendt med de gældende regler for honorarer 

og dækning af transport i forbindelse med dommeropgaver. DAFF forsøger at begrænse 

udgifter ved at kun at dække transport i en bil fra dommerholdets by til der hvor kan spilles. 

Dog kan man, ved at kontakte DAFFs sekretariat nogen gange få dispensation til fx at dømme 

med ekstra dommere eller planlægge transport anderledes. 

Hjælpe andre klubber 

Hvis andre klubber har brug for hjælp kan din klub måske hjælpe. Hjælp derfor gerne andre 

dommeransvarlige med at undersøge om dine dommere kan hjælpe hvis du bliver spurgt om 

hjælp. Husk at hvis du hjælper dem så er chancen også større for at de hjælper dig når du har 

brug for det. 

Du kan fx også vælge at bytte dommeropgaver med en anden klub, for på den måde at løse 

problemer med at få dommere til en kamp. 

Sørge for at klubben får uddannet dommere 

For at kunne sende dommere afsted til kampe så skal man sørge for at have dommere med 

licens. DAFF afholder hvert år dommerkurser i løbet af vinteren og tidligt forår. I princippet 

kan man sige at jo flere dommere jo bedre, dog nytter det heller ikke hvis folk kun skal 

dømme en eller to kampe i løbet af sæsonen. Som med alle andre ting så bliver man først 

rigtig god til det jo flere gange man prøver det. Får man ikke uddannet dommere nok kan det 

rigtig svært at få at løst klubbens dommeropgaven i løbet sæsonen. 

Såfremt I ikke har mulighed for at deltage til DAFFs kurser er det også mulighed for at lave 

kursus i klubben. Dette kaldes også et “Køb-selv-Kursus”. Her er det muligt at få en godkendt 

DAFF underviser (mod betaling) og afholde et kursus svarende til de officielle DAFF kurser i 

jeres klub. Det er ofte en gode mulighed for at skabe en oplevelse af at være en del af et 

dommerhold og kurserne kan afholdes lokalt i kendte omgivelser. Et “Køb-selv-Kursus” for 15 

deltagere kostede i 2017 1.400,- kr. + transport til underviseren. 

Hold øje med mailkommunikation fra DAFF, samt DAFF dommer Facebook gruppen.  
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På DAFFs hjemmeside kan man som dommeransvarlig få adgang til en liste over alle dommere 

med gyldig dommerlicens. Siden er beskyttet af kodeord pga. GDPR regler. Kodeordet kan få 

ved henvendelse til DAFF eller DU. 

Gøre det attraktivt at være dommer i klubben 

Hvis det er muligt sørg for at dommerne i klubben nyder særlige privilegier. Det kan fx være 

nedsat eller fri kontingent, billig transport til udekampe. Det kan også være særlige 

arrangementer kun for dommere eller lign. 

Først fremmes skal dette ses som en belønning for indsatsen hos nogen som hjælper klubben. 

Men måske kan det også virke som en gulerod for andre og derved sikre dig flere dommere. 

Det er en god ide at skabe åbenhed om de muligheder man får som dommer i klubben. Måske 

er der nye som hopper til hvis det bliver tydeligt præsenteret og samtidig sikre det at der ikke 

er nogen som føler sig snydt over ikke at have fået muligheden. 

Uniformer til dommerne 

Uniformen er en vigtig del af dommeregerningen. Sørg derfor for at klubben har uniformer til 

alle klubbens dommere. Det er vigtigt at uniformerne er i god stand og at der er uniformer i de 

størrelser som dommerne i klubben bruger. Sørg også for at lave en plan for at uniformerne 

vaskes efter de har været i brug og ikke bare smides i en taske. Derved holder de længere og 

er ikke ulækre at tage på til næste kamp. En god ide er også at have checkliste i tasken med 

alt indholdet således at det ikke forsvinder. 

Overvej måske om klubben vil sponsorere private uniformer til de dommere som dømmer 

rigtig meget. 

Den mest basale uniform kan købes hos American Sports Outlet eller MVP Sports Gear i 

Danmark eller online i udlandet hos Honigs Europe. 

En klub bør typisk have følgende ting i deres klubdommergarderobe (mængden kan være 

større eller mindre afhængigt af hvor mange dommere der er i klubben): 

- 8 kortærmede dommertrøjer i forskellige størrelser. Trøjerne må både være med 1” og 

2” striber. Dog skal typen af striber være ens på alle trøjerne. 
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- 8 langærmede dommertrøjer i forskellige størrelser. Trøjerne må både være med 1” og 

2” striber. Dog skal typen af striber være ens på alle trøjerne. 

- 8 sorte dommerbukser 

- 16-20 flag 

- 16-20 hvide beanbags 

- 20 fløjter af Fox40 typen, dvs. ikke fløjter med en lille kugle, med lanyards 

- 20 wrist down indicators 

- 7 sorte kasketter 

- 1-2 hvide kasketter 

- 20 score cards med blyanter 

- Min. 2 armbåndsure med nedtælling, som kan bruges til game clock og play clock 



DAFFs Manual til Dommeransvarlige 

 

 

November 2022 – version 4  Side 10 af 19 

 

REGLERNE OM DOMMERE OG LICENSER 

Som dommeransvarlig er det vigtigt du er bekendt med DAFFs regler for dommere og 

dommerlicenser. Det kan være lidt forvirrende men primært er der fem dokumenter man skal 

have styr på. Alle dokumenter findes på DAFFs hjemmeside. Bemærk at dokumenterne typisk 

opdateres årligt. 

DAFFs regulativ Indeholder information omkring de overordnede 

principper for turneringer i DAFF, principper for 

dommere samt opførsel af klubber og personer 

involveret i aktiviteter under DAFF. 

DAFFs turneringskatalog Indeholder information omkring hvor mange 

dommere der skal bruges i hver række og hvor 

lang tid kampene varer, hvilke bolde der spilles 

med og på hvilke type baner. 

DAFFs Dommerudvalgs kursuskatalog 

 

Indeholder beskrivelse af de forskellige 

dommerkurser og hvordan man opnår licens. 

Dommermanualen Indeholder mechancis og principper for hvordan 

der dømmes på forskellige størrelser crews. 

IFAF reglerne Mindre vigtig for den dommeransvarlige, men der 

kan være relevante ting som kan være gode at 

have styr på. Oftest er det også sådan at den 

dommeransvarlige også er klubbens 

regelekspert. Til trods for at man er regelekspert 

kommer man ikke uden regelbogen en gang i 

mellem.  
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DOMMERBETALING 

Efter endt kamp (ikke selvdømmer) skal den dommeransvarlige indsende 

dommerbetalingsbilag til DAFF så dommerne kan godtgøres. På 

https://www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer/dommerbetaling/ findes information om 

denne procedure. Grundet GDPR er udfyldningsformularen låst med kode du som 

dommeransvarlig kan få udleveret af DAFF/DU. Opgaven med at indsende godtgørelsesbilag 

kan også uddelegeres til dommerholdet, hvor koden til formularen selvfølgelig gives til 

dommerholdet. Dommerbetalingsbilaget kan også bruges internt i klubben til fx 

selvdømmerkampe. Her skal bilaget ikke indsendes til DAFF men til klubbens 

økonomiansvarlige. 

Øvrige opgaver efter kampen (indtastning af resultat og evt. indsendelse af incidentrapport) 

pålægger dommerholdet. Dette bør dommerholdet selv vide, men du må gerne sikre dig de får 

det udført. 

NETVÆRK 

Det er en rigtig god ting at få etableret et godt netværk til de dommeransvarlige og dommere i 

de andre klubber. På denne måde kan I hjælpe hinanden med at finde dommere til kampe eller 

udveksle ideer om hvordan løser opgaven som dommeransvarlig. Spørg rundt for at finde ud 

hvem som er dommeransvarlig i de andre klubber. I løbet af sæsonen er der oftest blevet lavet 

en liste over de aktive dommeransvarlige som deles klubberne i mellem. 

Sørg for at din klub har oplyst den dommeransvarliges kontaktoplysninger til DAFF og på 

klubbens hjemmeside. Så kan de andre klubber finde dig. 

IDEER TIL AT STYRKE DOMMERARBEJDET I DIN KLUB 

Nedenstående er gode ideer til hvordan man kan styrke dommerarbejdet i klubben. Ideerne 

kommer fra DU eller andre klubber. Dette er ikke nogen facitliste til hvad der virker bedst i din 

klub, så vælg de ideer som du synes er gode eller finde på nogle nye selv. 

• Lav en lukket Facebook gruppe til dommerne i din klub. Brug gruppen til intern 

kommunikation om kampe, informationer og andre relevante ting. 
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• Planlæg og vær i god tid. Jo mere jo bedre. Husk at tage højde for at spillere kan blive 

skadet, og derved ikke kan løse opgaver som dommer. 

• Opret et “Køb-selv-Kursus”. Klubbens dommere får mulighed for at uddanne sig 

sammen. I bestemmer selv tid og sted samt hvilket kursus I har mest brug for.  

• Inviter en NL dommer til at komme og fortælle om specifikke mechanics eller regler 

• Få fat i videooptagelser af jeres kampe og gennemgå dem sammen. I kan også få en 

erfaren dommer til at gennemgå dem sammen med jer. 

BRUG FOR MERE HJÆLP? 

Facebook 

DAFFs Dommerudvalg administrerer gruppen DAFF Dommer på Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/53856616462/). Her kan man diskutere alt som har med 

dommeropgaven i DAFF at gøre, fx regelspørgsmål, hvis man mangler en dommer til en 

bestemt kamp eller tilbyde sin hjælp til en anden klubs opgaver. 

Ydermere er Facebook og Youtube et sted som flyder med relevante ting omkring 

dommergerningen. Søg og du skal finde. 

Andre klubber 

Kontakt den dommeransvarlige i jeres naboklub og hør hvordan de løser opgaven. Fx kan 

indgå et samarbejde med andre klubber og på den måde få en større pulje af dommere at 

vælge fra til kampe. 

Uafhængige / NL dommere 

Der findes en større og større gruppe af dommere som ikke medlemmer af nogle klubber. 

Disse refereres der ofte til som værende uafhængige dommere. Typisk vil mange af disse 

dommere også dømme i Nationalligaen (NL). Som regel er disse dommere villige til at hjælpe 

med at dømme kampe såfremt de har tid. NL dommerplanen laves i god tid og oftest har de et 

https://www.facebook.com/groups/53856616462/
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godt overblik over hvornår de kan hjælpe. Denne gruppe er forholdsvis seriøse omkring 

dommergerningen. De hjælper gerne hvis de føler at I som klub tager opgaven seriøst, har 

styr på uniformer, mødetider mm. og er villige til at lære. Bruger I dem blot som en ekstra 

dommer og har ikke styr overstående så vil de oftest sige nej tak næste gange I spørger dem 

om hjælp. Til gengæld får vi ofte positive tilmeldinger tilbage når disse dommere oplever at en 

klub tager dommeropgaven seriøst. Og klubdommere som får besøg af en af de uafhængige 

som kollega, melder ofte meget positivt tilbage. Samtidig spredes rygtet om at klubben tager 

dommeropgaven seriøst til andre uafhængige dommere. 

Dommerudvalget 

DU kan hjælpe med spørgsmål, faglig sparring og ideer, både til selve dommergerningen men 

også til hvordan du bedst tackler opgaven som dommeransvarlig. Dog har DU ikke mulighed 

for at hjælpe med dommere til bestemte opgaver. 

DAFFs sekretariat 

Er der fejl eller mangler i dommerplanen skal du kontakte DAFF. DAFF kan også kontaktes hvis 

der er problemer med udbetaling af dommerhonorar eller andre administrative sager. Disse 

henvendelser kan ske på mail til DAFF: daff@daff.dk 
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DEN DOMMERANSVARLIGES ÅRSHJUL/ÅRSPLAN 

Den dommeransvarliges arbejde følger ikke et normalt kalenderår. Arbejdet starter 

umiddelbart efter en sæson er sluttet. Allerede her kan det være en god ide at se frem mod 

næste sæsons opgaver. Nedenstående tabel er et udkast til en plan man kan følge som 

dommeransvarlig. Udbyg selv planen med flere punkter hvis det er nødvendigt. 

Måned Opgaver 

Oktober - Aftal med klubben hvem som er 

dommeransvarlig for den 
kommende sæson 

- Hvis du fortsætter som ansvarlig 
så er det en god ide at snakke 
med de dommere der har dømt i 
løbet af året om de vil fortsætte 

- Evaluerer den forgange sæson. Var 
der nok dommere? Var 
dommerbudget stort nok? Hvad 
kunne vi have gjort anderledes? 

November - Identificere nye dommere som 
kunne være interesseret i at 
dømme til næste år 

- Undersøg om der er nogen af de 
nuværende dommere hvis licens er 
udløbet ved udgangen af sæsonen. 
Forbered dem på at de skal på 
kursus til næste år 

- Datoer for næste års kurser 
meldes ud fra DAFF. Sørg for at 

sende beskeden videre 

December - Undersøg om klubbens uniformer 
er i god stand og om der skal 
købes nyt. Du kan læse mere om 
hvad der skal være i uniformen i 
dette dokument eller i 

Dommermanualen.  

Januar - Brug vinteren/offseason til at lave 
dommermøder i klubben hvor i 
forbereder jer til den kommende 
sæson. 

- Tilmelding af dommere til 

dommerkuser. 
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Februar - Super Bowl, måske klubbens 
dommere kan lave noget sammen 

Marts - DAFFs dommerkurser starter 
- Dommerplanen for foråret er klar. 

Tjek for den klubs kampe og evt. 
fejl og mangler 

- Påsætning af dommere til forårets 
kampe? 

April - Sæsonen starter 
- Løbende påsætning/justering af 

plan 

Maj - Løbende påsætning/justering af 

plan 

Juni - Dommerplanen for efteråret er 
klar. Tjek for din klubs kampe og 
evt. fejl og mangler 

- Påsætning af dommere til 
efterårets kampe 

Juli - Sommerpause. 
- Check om uniformerne stadig er 

som de skal være 

August - Løbende påsætning/justering af 
plan 

September - Måske klubben tildeles 
dommeropgaver i forbindelse med 
slutspillet. Forvent kampe hvis I 
stadig har hold der deltager i 
turneringer.  

Oktober - Mermaid Bowl 

- Slutspilskampe. Hvis jeres 

dommere gør det godt kan de blive 

udtaget til at dømme 

slutspilskampe. 
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CASE 1 – AARHUS TIGERS 

Bemærk casen er for 2018. Dog er der mange ting som stadig er relevante. 

Dommeransvarlig: Bo Thygesen, bothdk@gmail.com 

Jeg har de sidste 3 år oprettet en dommerplan for Tigers, som jeg allerede ugen efter 

dommerplanen er udkommet begynder at få udfyldt med dommere. Den kan ses 

på www.bthh.dk. 

Til at starte med lagde jeg planen op og bad Tigers dommere om at melde ind hvilke kampe de 

kunne være med til at dømme, men det var ikke optimalt da det kun var nogle få der kunne 

finde ud af det, så jeg valgte i stedet at påsætte dommere til kampene, det gjorde også at jeg 

selv havde styr på dommerkvaliteten til hver kamp. Jeg har et godt billede af på hvilket niveau 

hver enkelt dommer er og har også lavet en oversigt med dette nedenfor dommerplanen, så 

de selv kan se, hvilket niveau jeg har sat dem til. Jeg bruger Messenger til at kontakte hver 

enkel dommer med de datoer jeg har sat dem på og beder dem herigennem om at melde retur 

om de kan eller ej. Det kræver lidt ben arbejde i starten med at få planen på plads, men 

dommerne er meget bedre til at melde tilbage på den måde end det første oplæg. En uge før 

hver kamp opretter jeg en Messenger gruppe og kan så nå at få en ny dommer på hvis der er 

en der bliver nød til at melde fra. 

Vi har også en Facebook dommer gruppe for Tigers, som jeg bruger til at give generelle 

oplysninger i og ligger oplæg ind om andre klubber der mangler dommere. Jeg bruger den ikke 

at oprette kamp begivenheder. 

Da jeg overtog opgaven som dommeransvarlig i Tigers var alt dommer tøj og udstyr i en stor 

taske, hvilket jeg har afskaffet og i stedet uddelt dommersæt til de fleste, som de så selv skal 

have styr på. Til at starte med pakkede jeg en taske med tøj og udstyr til hver kamp, men det 

blev for tungt i længden. Der skal dog i dag pakkes en taske med sorte bukser, da vi ikke har 

nok og radioer, som vi anskaffede i starten af 2018.  

Razorbacks og Tigers er nok lidt privilegerede da vi er i nogle klubber med mange medlemmer 

og derfor også et større potentiale for flere dommere. Men det jeg gjorde for et par år siden, 

var at få nogle U19 spillere med på dommervognen og jeg fandt hurtigt ud af at de gerne vil 

ud og dømme og lærer noget, hvis man har et strukturet pregame og giver dem noget 

http://www.bthh.dk/
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feedback før og efter kampen. Så vi har ikke nogle dommere idag der kun tager ud at dømme 

fordi deres klub siger de skal, de vil gerne, men det kræver også at de mindre erfarne 

dommere kommer ud og dømme med nogle erfarne, det minimere også chancen for dårlige 

oplevelser.  

Vi har de sidste 4 år haft study session 3 til 4 sessions i vinter forår perioden og her kigget på 

de basale principper, inkl. video. Det skal dog omstrukturers da tilslutningen har været sløv. 

Men bare det der er muligheden, tror jeg giver en ekstra interesse. 
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CASE 2 - TRIANGLE RAZORBACKS 

Bemærk casen er for 2018. Thomas er dog ikke længere tilknyttet Triangle 

Raozrbacks som dommeransvarlig. 

Dommeransvarlig: Thomas Lund Hansen, thomaslh68@gmail.com  

Alle dommere skal være i Razorbacks dommer gruppe. I 

denne gruppe opretter dommer koordinator alle kampe for 

hhv. forår og efterår når de foreligger. Dommerne opfordres 

med det samme eller dog senest 14 dage inden første 

dommer kamp i sæsonen at få taget stilling til deltagelse i 

kampene ved at trykke Deltager, Deltager ikke.  

Når der er f.eks. 5 til en normal kamp eller 2/3 til en U 

kamp, lukkes begivenheden ved at tilføje FULL til begivenhedens navn. CANCELED er hvis en 

kamp aflyses af DAFF. 

Eksempel Hurricanes – Marines KL. Der er 5 dommere på, så 

den er markeret som FULL. I begivenheden koordineres 

positioner, kørsel, dommertøj etc. Referee kontakter 

hjemmehold. Den der kører, koordinerer opsamling.  

Derudover er der en Messenger gruppe som ikke må spammes 

med ligegyldige ting. Her spørges efter dommere hvis en f.eks. 

er blevet syg eller andre vigtige opdateringer. Til hver kamp 

med blandede crews oprettes en Messenger gruppe med de 

deltagende dommere en uge inden kampen for at koordinere 

positioner osv.  

Hvis der to uger inden kampen stadig mangler dommer/e 

rykkes der herfor i Messenger gruppen. Det skal nogle gange gøres et par gange. Hvis ingen 

yderligere fra Razorbacks kan deltage, slås det senest en uge inden kampen op i DAFF 

Dommer Facebook gruppen. Når det er i så god tid, plejer det at lykkes. 

Når positioner og kørsel er koordineret mangler der at koordinere dommerdøj. De enkelte 

dommere eller en der skal med henter tøjet og 5 mands kasse hos dommer koordinatoren. 
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Referee står for pregame. Referee uddelegerer mobil.daff.dk resultatformidling. Referee 

indsender udgiftsbilag (og evt incident rapport) til DAFF og ved selvdømmer til kasserer. 

Dommere afleverer beskidt dommertøj og 5 mands kasse hos dommer koordinator.  


