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• Stands omgående kampen. Kampen må under ingen omstændigheder genoptages.
• Bring dig selv i sikkerhed – væk fra eventuelle forfølgere. Få eventuel hjælp fra

det andet hold.
• Hvis du ikke allerede har navnet på spilleren, skal nummeret på spilleren 

registreres. Kontakt aldrig spillerens hold, og da slet ikke den pågældende spiller,
uanset hvor rolig spilleren end måtte virke.

• Brug holdkortet – det skal alligevel ikke indsendes til lokalunionen, når kampen 
afbrydes - dette kan varierer fra lokalunion. Få det andet hold til at notere deres 
telefonnumre. De er vidner, og politiet må formodes at kontakte dem.

• Ring straks til din kontaktperson i dommerklubben. Vedkommende skal 
informeres om hændelsen, så der straks kan disponeres korrekt overfor 
myndighederne. Aftal – om muligt – at mødes på skadestuen, jf. nedenstående 
punkt.

• Tag på skadestuen. Sig du har været udsat for vold, og der skal laves en 
politiattest.

• Kør til politiet sammen med din kontaktperson fra dommerklubben. Sagen skal 
anmeldes straks, ligesom afhøringerne skal iværksættes snarest muligt.

• Du må efterfølgende under ingen omstændigheder kontakte spilleren, klubben 
eller pressen.

Vejledning 
for den enkelte dommer: 
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• De relevante telefonnumre til dommeren (herunder mobilnumre), politiet,
fodboldklubberne samt lokalunionen skal være klar på forhånd.

• Når dommeren ringer til kontaktpersonen, er han formodentlig rystet og er ikke 
klar over, om der skal foretages politianmeldelse. Hvis dommeren er det mindste i
tvivl, er det Per Buttenschøns opfattelse, at der skal foretages politianmeldelse.

• Aftal at mødes med dommeren på den lokale skadestue. Skadestuen er nødvendig 
af hensyn til sagens bevis.

• Der skal straks tages kontakt til kampfordeleren. Påsatte kampe fratages 
dommeren. Når dommeren igen er klar, skal der naturligvis en vejleder med ud 
fra dommerklubben

• Tag med til politiet. Kontaktpersonen skal ikke blande sig i afhøringen, men blot 
være med.

• Når I er færdige med politiet, inviteres dommeren med hjem – eller I tager 
sammen til dommerens bopæl. Det kan selvfølgelig være, at dommeren helst vil 
være alene, eller rent praktiske hensyn tilsiger noget andet. I så fald skal der 
snarest muligt – og inden for 3 dage – aftales et møde. Tingene drøftes igennem,
og der foretages en skriftlig indberetning til lokalunionen. Indberetningen skal 
være så objektiv som mulig, men skal fyldestgørende beskrive hændelsesforløbet
omkring voldsepisoden.

• Tag kontakt til formanden for den pågældende fodboldklub. Der skal straks 
iværksættes initiativer til at få forholdene normaliseret – men det må pointeres,
at forholdet er af overordentlig stor betydning for dommerklubben.

• Kontakt dommerklubben, der informerer DFU.
• Dommerklubbens øvrige dommere informeres med opfordring til at tage sig 

særligt af den pågældende dommer.
• Der aftales, hvem pressen kan rette henvendelse til i bestyrelsen. Der udpeges kun 

en person til denne kontakt. Denne person bør efter Per Buttenschøns opfattelse 
udtale sig så neutralt som muligt.

• På et tidspunkt vil politiet træffe afgørelse om, hvorvidt der rejses tiltale eller ej. 
På dette tidspunkt anbefaler Per Buttenschøn at rette henvendelse til en advokat til 
at varetage dels dommerens, dels dommerklubbens interesser.

DFUs bestyrelse opfordrer i tilfælde af en voldssag at rette henvendelse til Per
Buttenschøn, der i flere sager allerede har bistået flere dommerklubber og gjort det
til alles tilfredshed.

Vejledning 
for dommerklubben: 




