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Ikast

5000 kampe som fodbolddommer: Har dømt
Premier League-hold og kvindelandsholdet
77- årige Dennis Andersen fra Ikast tog dommerkort i 1967 og har ikke planer
om at lægge fløjten på hylden

13. september 2019, 16.56

5000 kampe som fodbolddommer var resultatet for Dennis Andersen efter fodboldkampen torsdag aften. Både før
og efter kampen blev hovedpersonen hyldet af kollegaer fra Herning Fodbolddommer Klub. Foto: Tom Laursen
Tom Laursen

Tobias Tange Jepsen
Journalist

HERNING/IKAST Espalier, linjedommere og mange festglade dommere i civil er ikke ligefrem

almindeligt at se til en oldboyskamp. Men torsdag aftens kamp på Herning Fremads anlæg,
Teglparken i Herning, var heller ikke en helt almindelig fodboldkamp. Ikke så meget på grund
af de to hold - Herning Fremad og Vildbjerg SF - som spillede en fin kamp. Mere på grund af
den mand, der skulle styre kampen. Han hedder Dennis Andersen, er 77 år og bor i Ikast, og
det var 5000 gang han skulle dømme en kamp
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det var 5000. gang, han skulle dømme en kamp.

For hovedpersonen selv var det dog bare en kamp ligesom alle andre.

- Det er ikke noget, jeg tænker videre over. Jeg går ind til kampen som til alle andre, og så har
jeg også allerede kampe igen i næste uge, fortæller Dennis Andersen.

Startede med en diskussion
Da Herning Folkeblad møder ham hjemme i Ikast, er han hurtig til at huske tilbage på, hvordan
det hele begyndte, da han tog dommerkort i 1967. For 5000 kampe siden. Dengang stod han på
mål som spiller.

- Efter en kamp diskuterede jeg med Knud Kammersgaard, som var dommer. Han sagde til
mig, at så kunne jeg jo tage dommereksamen, hvilket jeg gjorde. Og så viste det sig jo, at han
havde ret, fortæller Dennis Andersen.

Siden da er det blevet til alverdens forskellige kampe, som er alt fra en masse ungdomskampe
til venskabskampe med Premier League-hold eller det amerikanske kvindelandshold mod det
danske ditto. Han har sågar også dømt enkelte kampe som linjedommer i første division - det,
der i dag svarer til Superligaen.

Lavere tempo
I dag er tempoet sat ned. Dennis Andersen dømmer fortrinsvis ungdoms- eller oldboyskampe.
Hvis der er brug for det, dømmer han også enkelte serie-kampe i de lavere rækker. Men
selvom niveauet måske ikke er det samme, går den rutinerede dommer altid ind til kampene
med den samme indstilling.

- For mig handler det bare om at dømme, hvad jeg ser. Nogle mener, jeg skal dømme til deres
fordel i dag, fordi jeg ikke dømte et straffespark til dem sidste gang. Så plejer jeg at sige, at vi
tager alle straffesparkene med, for jeg skylder nemlig det andet hold to. Så bliver de altid helt
stille, fortæller Dennis Andersen med et smil.

Han fortæller også, at selvom der nogle gange godt kan være nogle sure opstød fra spillerne i
løbet af kampen, er der aldrig noget problem efter kampene. Faktisk møder han mange folk,
han engang har dømt.

- Folk kan finde på at komme hen og sige »Hey Dennis, du har smidt mig ud engang«, men det
er noget, de kommer og griner af, så det er jo bare sjovt, fortæller Dennis Andersen.

Til dagens kamp er der da også mange kommentarer. Flest fra kollegaerne fra Herning
Fodbolddommer Klub på sidelinjen. »Dommer, kom ud af cirklen« og »Han har da vist glemt
sine kort«, lyder de muntre tilråb fra de mange fremmødte kollegaer.

læs videre efter annoncen
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Ny kamp hver gang
Men hvad er det så, der gør, at man kan holde den brok ud - og så 5000 gange.?Og hvordan
holder man gejsten oppe, når det nu hedder oldboyskampe i stedet for venskabskampe for
kvindelandsholdet?

Det spurgte Folkebladet Dennis Andersen om.

- Jamen hver kamp er jo en ny kamp, og man ved aldrig, hvad man kan forvente. Der er nogle
kampe, hvor man tænker, at det bliver stille og roligt. Men så pludselig er det vildere, end man
kunne have troet - og omvendt. Som dommer er man jo med i alle mulige forskellige kampe.
Man prøver simpelthen næsten alt inden for fodbolden, forklarer Dennis Andersen.

Fordi man aldrig ved, hvad der skal ske, handler det også om ikke at forberede sig ret meget til
de kampe, man kommer ud til. For hvis man gør det, har man allerede dannet sig en mening
om kampen. Den går ikke. Objektiviteten skal tilstræbes.

En håndfuld når det
Hvis ikke man selv har den store interesse for fodbold, kan det være svært at vide, om det at
dømme 5000 kampe overhovedet er meget, eller om det bare er sådan noget, alle gør. Derfor
har Folkebladet bedt nogle af Dennis Andersens fremmødte kolleger om at beskrive, hvor stort
det egentlig er.

- Det er en begivenhed, som måske kun en håndfuld kommer til at gentage. Det er helt
vanvittigt, forklarer Kenni Jensen, som sidder i bestyrelsen for Herning Fodbolddommer Klub.

Og en af dagens erfarne linjedommere, Vagn Mikkelsen, kan give et perspektiv på, hvor vildt
det faktisk er.

- Jeg har haft dommerkort tre år længere end Dennis, men jeg har kun nået 2700 kampe. Så
kan man måske se, hvor aktiv han også har været i sin tid som dommer, siger han.

Vagn Mikkelsen er en af de linjedommere, der er blevet sat ind til torsdagens kamp. Sammen
med den anden linjedommer, Per Nielsen, og så selvfølgelig Dennis Andersen, danner de en
yderst erfaren trio. De er oppe i omegnen af 11.000 kampe tilsammen.

Fortsætter så længe som muligt
Selvom han efterhånden har rundet 77 år, er lysten til at dømme der stadigvæk. For at holde
sig i form cykler han en smule, mens han også flittigt enten går eller løber en tur. Hvis han kan
bruges, regner han da også med at fortsætte med at bemande fløjten.

- Jeg regner med at blive ved, så længe dommerklubben kan bruge mig, og mit helbred er til
det. Hvis det ændrer sig, må jeg holde, siger Dennis Andersen.

Lige præcis dommerklubben, forklarer han, er en af de væsentlige årsager til, at han stadigvæk
gider fortsætte I den er der et unikt sammenhold uden kliker
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gider fortsætte. I den er der et unikt sammenhold uden kliker.

- En helt ny dommer kan sagtens gå hen og snakke med en dommer, der har dømt en masse
kampe i Superligaen. Alle snakker lige med hinanden, forklarer han.

Det er da også tydeligt at mærke. Allerede før kampen er en god del af dommerklubbens
medlemmer mødt op for at hylde Dennis Andersen med espalier, mens også mange af dem, der
har været ude at dømme, møder op til selve kampen.

Døm det, du ser
Det med at få nye dommere kan dog knibe lidt. Det er også en af grundene til, at Dennis
Andersen stadig kan bruges, hvis han selv skal sige det. Men hvis der alligevel skulle sidde
nogle derude med en drøm om at blæse i fløjten og svinge kortene i fremtiden, kan den
ultraerfarne dommer også godt komme med et godt råd.

- Døm det, du ser, og lad ingen andre påvirke det. Selv ikke, hvis der er nogen, der råber, råder
han.

I dagens kamp dømte Dennis Andersen også lige præcis det, han så. Og selvom spillerne måske
ikke var lige tilfredse, hver gang fløjten lød, havde hjemmeholdet fra Herning Fremad dog en
gave til ham. Han fik efter kampen tildelt en trøje med tallet 5000 på ryggen og en tak for
mange gode kampe. Specielt aftenens kamp. Hovedpersonen selv var da også fint tilfreds med
indsats.

- Jamen jeg kom måske lidt skævt fra start, men jeg synes sådan set, det gik helt udmærket. Det
er jo nogle flinke spillere, men det hjalp også meget at have Per og Vagn med, lød det fra Dennis
Andersen efter kampen.
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5000 kampe som fodbolddommer var resultatet for Dennis Andersen efter fodboldkampen torsdag aften. Både før
og efter kampen blev hovedpersonen hyldet af kollegaer fra Herning Fodbolddommer Klub. Foto: Tom Laursen
Tom Laursen

Dennis Andersen fik ind til kampen akkompagneret af kollegernes klapsalver. Foto: Tom Laursen Tom Laursen
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