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Fodbold #Sport

Lørdagsprofilen: Man skal nok være lidt mere
sur for at være dommer
34-årige Jakob Mastrup står på tærsklen til at blive FIFA-linjedommer og er
mindst lige så ambitiøs som spillerne

7. december 2019, 13.00

Jakob Mastrup (t.h.) i aktion som linjedommer på Ceres Park i Aarhus, hvor SønderjyskE med Glen Riddersholm i
spidsen var på besøg i sidste måned. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Thomas Damm
Journalist

FODBOLD Siden 2017 har 34-årige Jakob Mastrup været linjedommer i Superligaen. Den
tidligere serie-fodboldspiller bor i Vorgod-Barde, arbejder som regnskabsansvarlig på

spillestedet Fermaten i Herning, er far til tre små børn og er samtidig en topambitiøs
linjedommer.

Lige som spillerne drømmer om at komme til at være med i de helt store kampe har jeg
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- Lige som spillerne drømmer om at komme til at være med i de helt store kampe, har jeg
bestemt også ambitioner og vil selvfølgelig gerne prøve at stå i en af de helt store kampe på et
tidspunkt, smiler han.

Indtil videre lever de drømme fint. Tidligere i år blev han af DBU indstillet som FIFA-
linjedommer, og det skulle være en formsag, at det europæiske fodboldforbund UEFA i løbet af
ganske få uger godkender den indstilling, og at han dermed kan sætte det eftertragtede FIFA-
symbol fast på brystet af dommertrøjen.

- Der ligger masser af hårdt arbejde og benhård prioritering bag. Man kan godt sammenligne
det med spillernes situation. Der er rigtigt mange, der drømmer om at gå hele vejen, men det
lykkes kun for de få. Sådan er det også i dommerverdenen både i Superligaen og internationalt.
Der kommer hele tiden nye ambitiøse folk til, der presser dig, så det kommer bestemt ikke af
sig selv, forklarer Jakob Mastrup.

Han blev for få måneder siden far for tredje gang, så han nu sammen med hustruen Nataschia
har tre børn i alderen nul til fem år. Desuden har han sit job på fuld tid at passe.

- Uden fantastisk opbakning hjemmefra og selvfølgelig også fra min arbejdsgiver, så kunne det
aldrig gå. Du kan ikke koncentrere dig inde på banen, hvis du samtidig løber rundt og
bekymrer dig om, om chefen nu er tilfreds, eller om konen er sur over igen at være alene med
børnene, konstaterer linjedommeren.

Han understreger, at han føler fuld opbakning.

- Jeg har været sammen med min hustru i mange år, så hun har fulgt med hele vejen og ved,
hvor vigtig en hobby det er for mig, og det støtter hun mig heldigvis fuldt og fast i, roser Jakob
Mastrup.

Men hvorfor er det lige, at man overhovedet har lyst til stille sig på øretævernes holdeplads
som linjedommer? Godt nok er der en skilling at tjene, specielt når man er dygtig nok til
Superligaen, men timelønnen, når fysisk træning, forberedelse til kampe og evaluering efter
hver eneste kamp regnes med, er ikke høj.

- Der har da helt sikkert også været tidspunkter, hvor jeg har haft lyst til at stoppe som dommer
og løbe skrigende væk. Der har været nogle enkelte trælse oplevelser, hvor man spørger sig
selv, hvorfor man overhovedet gider. Det var også derfor, at jeg i sin tid stoppede som dommer
og i stedet blev linjedommer. Som dommer er du klart mere i fokus, og du er ofte i situationer,
hvor du er nødt til at blive sur. Det var jeg ikke så god til, fandt jeg ud af, griner Jakob Mastrup.

Han begyndte som 17-årig sin dommerkarriere sammen med sin tvillingebror Danny, der dog
ret hurtigt faldt fra igen.

- Jeg løb og spillede serie 6 hjemme i Nr. Vium og havde ikke det store talent. Så var vi på et
tidspunkt nogle stykker der blev spurgt om vi ikke kunne have lyst til at prøve os af som
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tidspunkt nogle stykker, der blev spurgt, om vi ikke kunne have lyst til at prøve os af som
dommere, og så gik det slag i slag. Jeg kom med i et talentsystem, så jeg kunne dømme i de
højere rækker. Jeg nåede at dømme nogle enkelte kampe i Danmarksserien, inden jeg valgte at
fokusere på at være linjedommer, fordi jeg godt kunne mærke, at jeg ikke havde
personligheden til at være dommer på højeste niveau, siger Jakob Mastrup.

Han bliver dog stadig en sjælden gang imellem sat på som dommer til en kamp.

Selv om der var bøvl med at være dommer, så understreger han, at de dårlige oplevelser trods
alt har været få.

- For langt, langt de fleste fodboldspillere er kampen for længst overstået, når man har fået
klædt om. Jeg husker dog en kamp, hvor et af holdene var utilfredse. Der havde de snuppet
mine bilnøgler i omklædningsrummet, puttet mine ting ind i bilen, låst den af og smidt nøglen
væk. Så stod jeg der og kunne ikke komme hjem, fortæller han.

Helt alene
Som dommer i de mindre rækker er man helt alene. Det er først på et højere niveau, at man
også får linjedommere, så man trods alt er tre personer, der kan stå sammen imod spillere,
trænere og tilskuere.

- På den måde er det ensomt, når man begynder som dommer. Du er alene og kan nemt være
usikker på det hele. Det er en udfordring, og det kan jeg sagtens forstå, at det ikke er alle, der
bryder sig om. Der vil opstå situationer, som ikke er sjove, erkender han.

Gennem tiden har han også oplevet rigtig god støtte fra Herning Fodbolddommerklub. Klubben
har gennem tiden haft flere linjedommere på internationalt niveau - som Henning Knudsen,
Allan Dam og Jørgen Jepsen.

- Det har helt sikkert betydet noget, at der har været nogen, der har vist vejen, og som jeg har
kunnet læne mig op ad, forklarer Jakob Mastrup.

Også de øvrige dommere og linjedommere i Superligaen støtter hinanden.

- Vi er en forholdsvis lille gruppe, og da vi dømmer sammen på kryds og tværs, lærer man
hinanden at kende. Vi er også samlet til kurser og møder, så man kommer tæt på hinanden.

Rollen som linjedommer har også ændret sig. For nogle år siden blev dommerne udstyret med
headset, så de kan tale sammen undervejs.

- Det har helt sikkert betydet meget for linjedommerne. Jeg ser os nu mere som
dommerassistenter. Vi skal ikke bare vinke bolden ude og holde øje med offside. Vi skal hjælpe
dommeren med at dømme i alle situationer og skal byde ind, når vi ser noget. Man er meget
mere aktiv nu end i »gamle« dage, fastslår Jakob Mastrup.
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Skiftes til at snakke
Men selv om de tre dommere og fjerdedommeren på sidelinjen er udstyret med headset, så
betyder det ikke, at der skal gå diskussionsklub i kampene. Muligheden for at kommunikere
skal udnyttes med omtanke.

- Hvis man bare snakker i munden på hinanden, så kan ingen høre noget som helst. Så det er
vigtigt, at vi bruger det klogt og er dygtige til hele tiden at vide, hvem der nu skal have lov at
sige noget. Derfor er øjenkontakten selvfølgelig også stadig vigtig, men vores headset betyder
helt sikkert meget, understreger han.

Selv om han først lige er på kanten til at blive international dommer, har han været ude at få
sine første oplevelser i udlandet.

I sidste uge gjaldt det eksempelvis en kamp i UEFA Youth League. Tottenham mødte græske
Olympiakos.

- Der var godt nok kun 250 tilskuere, så af den kant var der ikke det store pres på. Kampen blev
spillet på Tottenhams fantastiske træningsanlæg på den måske bedste fodboldbane, jeg endnu
har set. Der er ikke overladt noget til tilfældighederne der. Det er spændende at komme rundt
og opleve den slags, lyder det.

Forholdene var noget anderledes, da han var en del af dommertrioen til en kamp i
Hviderusland.

- Hvis banen hos Tottenham var den bedste, var den her måske den dårligste. Det havde regnet
i dagevis, og banen var helt umulig. Man løb hele tiden og var bange for, at støvlerne ville sidde
fast i mudderet. Vi fik dog gennemført kampen, selv om det nok lige var på grænsen, fortæller
Jakob Mastrup.

Dommeren må vælge
Nu håber han på, at der bliver flere kampe i udlandet, men det kræver både held og dygtighed
at komme så langt.

- Vi mangler jo desværre danske dommere helt på øverste niveau. Det tror jeg, vi nok skal få
igen. Men vi er et lille land, og igen er der benhård kamp om pladserne. Hvis jeg skal til
udlandet, så kræves det, at der bliver udpeget en dansk dommer. Den dommer skal så vælge, at
han vil have mig med som den ene linjedommer. Derudover er der selvfølgelig bedømmer på,

og man får karakterer efter kampene. Som dommer er du lige så meget til eksamen, som
spillerne er, mener Jakob Mastrup.

I topfodbold er presset enormt. Der er masser af tilskuere, medier og ikke mindst masser af
penge Der er pres på og det skal man kunne leve med
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penge. Der er pres på, og det skal man kunne leve med.

- Det er jo det, der er med til at gøre det spændende, men man skal også kunne leve med at lave
fejl. I min første kamp i Superligaen vinkede jeg en offside, der viste sig bagefter at være
forkert. Nicklas Helenius, mener jeg det var, brændte lige præcis den store chance, så min fejl
fik ingen betydning. Det havde været tungt, hvis jeg i min første kamp på det niveau havde
underkendt en scoring, der skulle have stået, siger han.

Når man færdes som dommer og linjedommer på højeste niveau, bliver man en
menneskekender.

- Man lærer en helt masse om, hvordan folk optræder under pres. Man skal kunne læse
spillerne og kunne være forud for dem. Det er helt klart en uddannelse i ledelse, man får som
dommer. Som linjedommer er jeg ikke helt så meget i spil som dommeren, men man er en del
af det, og vi er sammen om det, siger Jakob Mastrup.

Han får en travl weekend, der i dag byder på VAR-kursus i Brøndby, og i morgen er han på
sidelinjen til kampen mellem FC Nordsjælland og FC København.

Jakob mastrup

Født 10. juni 1985 (34 år) Gift med Nataschia og far til tre Erhverv: Regnskabsansvarlig på
Fermaten

Tog dommerkort i 2003 Dømte sin første kamp som 17-årig

Fra 2011 fokus på at være linjedommer Fra 2013 linjedommer i 1. division Fra 2017
linjedommer i Superligaen

Modtager med største sandsynlighed sin FIFA-licens fra 1. januar 2020
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Fartbøde udskyder Rilwan Hassans drøm om
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Thorup fejrer nytår som en succes i belgisk
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Husker du: »Duncan« gik målamok i Tjørring Skadet forsvarstalent forlænger med FCM:
Fantastisk at mærke tilliden
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