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mandagssporten

Det er dårlig timing fra DBU's 
side, når man kort før sæ-
sonstarbryder samarbejdet 
med dommerne. Det kan be-
tyde et væld af aflysninger, 
mener Peter Brun.

Af Andreas Mayerhofer

fodbold: Op til weekenden 
fik formanden for DBU Sjæl-
land et brev fra Espergærde 
IF Fodbolds formand Peter 
Brun.

På høflig men bestemt 
vis blev Kurt Bagge-Hansen 
bedt om at gøre sin indfly-
delse gældende i fodbold-
unionen. Specielt DBU's ti-
ming, hvor dommerne bliver 
'sparket ud' få uger før den 
sæsonstarten, får et skud fra 
boven.

»Hvis der ikke er fundet en 
løsning med dommerne in-
den, så får det helt uoversku-
elige konsekvenser for afvik-
lingen af forårsturneringen,« 
skriver Peter Brun.

- Det er de unge spillere, 
som bliver gidsler i det her 

spil mellem dommerne og 
DBU, og vi mener simpelt-
hen ikke, at det er den rigti-
ge måde at gøre det på. Det 
med at tage gidsler burde 
høre fortiden til, men det er 
åbenbart meget populært for 
tiden. Det ser jo også ud til, at 
det er på vej i folkeskolerne, 
siger Peter Brun.

Halv procent ekstra
I EIF har man fået lavet en 
beregning på, hvor meget 
det betyder for klubben, hvis 
DBU giver efter for dommer-
nes krav på 218 kroner for 90 
minutters kamp, hvor hono-
raret indtil bruddet lå på 200 
kroner per kamp.

Hidtil har Espergærde IF 
Fodbold brugt fem procent 
af omsætningen på at af-
lønne dommerne. Får dom-
merne deres vilje, vil det ko-
ste byens største klub en halv 
procent af omsætningen.

- Det er jo altså ikke ret 
meget i det store billede, og 
det er i hvert fald penge, som 
vi gerne vil betale for kvalifi-

ceret dommerhjælp. Prøv at 
tænk hvor lille et beløb der er 
tale om i de små klubber. De 

må se at blive enige, konsta-
terer Peter Brun.

Han forklarer til DBU 

Sjælland, at man i EIF slet ik-
ke har dommerkapaciteter 
nok i klubben til at dømme 

kampene selv, og derfor ven-
ter der mange aflysninger i 
foråret.

»Selvom der står princip-
per på spil, så er en fornuftig 
sportslig afvikling af turne-
ringen vigtigere,« slutter Pe-
ter Brun sin svada.

En stor del af Espergærdes 
fodboldafdeling er i påsken 
taget på træningslejr i Tyrki-
et, men spillerne kan altså ri-
sikere at komme hjem og ik-
ke have glæde af træningen 
på grund af den omfatten-
de dommerkonflikt mellem 
DBU og Dansk Fodbolddom-
mer-Union.

espergærde-formand går i rette med dBU
Peter har bedt DBU Sjællands for-
mand om at tage affære i dom-
merkonflikten, så Espergær-
des fodbolddrenge og piger kan 
komme på græs til sæsonstarten. 
(Foto: Lars Johannessen) 

Espergærde og Hornbæk 
spillede begge uafgjort i lør-
dagens træningskampe.

Af Peter Clausen

fodbold: Med to uger til tur-
neringsstart i sjællandsseri-
en var både Espergærde og 
Hornbæk i aktion lørdag ef-
termiddag, og i begge tilfæl-
de foregik det på Amager.

Espergærde var på be-
søg hos AB Tårnby og spil-
lede uafgjort 3-3, efter føring 
på 2-1 til hjemmeholdet ved 
pausen.

Espergærde kom hurtigt 
bagud, men Morten »Fifty« 
Bech udlignede efter et hjør-
nespark, hvor anfører Marc 
Kraft skabte chancen ved at 
vinde en duel.

Hjemmeholdet kom både 
på 2-1 og 3-1, inden Esper-
gærde kom godt igen mod 
slutningen. Mustafa Shaya 
reducerede til 3-2, og Morten 
Bech sørgede med sit andet 
mål for udligning til slutre-
sultatet 3-3.

- Modstanderne kommer 
lidt for let til deres scoringer 
for tiden, men heldigvis la-
ver vi selv en del mål, fortalte 
Espergærdes træner Morten 
Sylvest.

Espergærde har planlagt 
en træningskamp mere, der 
spilles på lørdag kl. 12.30, 
hvor Hillerød kommer på 
besøg. Espergærde skal efter 
planen indlede foråret i sjæl-
landsserien på udebane mod 
Solrød lørdag den 6. april.

- Jeg har kontaktet Solrød, 
der forventer at vi kommer i 
kamp den 6. april, fortæller 

Morten Sylvest.
Problemerne med de 

manglende dommere, skabt 
af den igangværende kon-
flikt, kan give store pro-
blemer for afviklingen af 
kampene, ikke mindst i sjæl-
landsserien, hvor både ni-
veau og tempo er svært at 
håndtere for en ikke uddan-
net dommer.

- I lørdagens kamp på 
Amager blev vi snydt for 
midst to scoringer, som 
manden med fløjten fejlag-
tigt dømte offside, og det er 
surt for spillerne, sagde Mor-
ten Sylvest.

- Resultatet af disse træ-
ningskampe er ikke så vigti-
ge, men spillerne bliver fru-
strerede, når der laves for 
mange fejl, slutter Morten 
Sylvest.

Det er uvist, hvordan pro-
blemet løses, når turnerin-
gen skal i gang, men DBU 
Sjælland holder et informa-
tionsmøde for klubberne på 
onsdag i Roskilde.

Uafgjort for femte gang
Hornbæk spillede for fem-
te gang i ni forsøg uafgjort i 
denne opstart - i dette tilfæl-
de 1-1, da de gæstede Frem-

ad Amager og var oppe imod 
et godt teknisk mandskab. 
Hjememholdet bestod af en 
del spillere med erfaring fra 
højere niveau, og det kom der 
en ganske god kamp ud af.

De to scoringer kom beg-
ge i første halvleg, og det var 
Hornbæk, der kom foran, da 
Mikael Juellund-Sørensen 
scorede et flot mål efter for-
arbejde af Michael Jørgen-
sen. Hjemmeholdet udligne-
de efter gode kombinationer, 
overfor et, i denne sistuati-
on, lidt passivt Hornbæk-for-
svar.

- Det var en meget lige 

kamp, og det mest positive 
var, at vi fik godt gang i vores 
kanter. Alt ialt en fornuftig 
og god kamp, fortalte træner 
Steen Egesø.

I fraværet af en række af 
de normale stamspillere var 
der gæsteoptræden af Mik-
kel Knudsen, der netop er 
indlemmet i FC Helsingørs 
divisionstrup, og der var og-
så plads til en af Hornbæks 
U19 spillere, Mikkel Peter-
sen.

- Ros til spillerne for god 
disciplin, men den lokale le-
der, der passede fløjten, gjor-
de det nu også ganske godt, 

sagde Steen Egesø.
Hornbæk spiller den sid-

ste træningskamp på næ-
ste tirsdag, den 2. april, hvor 
modstanderen er BSV's U19 
mandskab. Hornbæk indle-
der foråret, rent turnerings-
mæssigt, på hjemmebane 
mod Haslev lørdag den 6. 
april kl. 14, og den kamp skal 
afvikles på den nye kunst-
græsbane, da det rigtige 
græs tidligst kan/må benyt-
tes i den efterfølgende week-
end.

to gange uafgjort i træningskampe

Andreas Helms (th) og Hornbæk spillede uafgjort 1-1 mod Fremad Amager. (Foto: Lars Johannessen)Espergærde-målmand Mikkel Bruhn måtte se sig passeret tre gange 
mod AB Tårnby.  (Foto: Lars Johannessen)


