Nørhalne Cup 2003
Atter er en stor turnering overstået, og vi kan med rette sige at det var en af Nørhalne – Cups
historiens bedste. Rigtig mange hold har givet en positiv tilbagemelding om turnerings organisation og
dommerstanden. Selvfølgelig hører det også med hertil, at der var kritiske røster, men de var meget
få. Dansk Dommerformidling kan derfor være stolt på sine dommere og deres indsats, som atter
engang skulle vise sig at gøre dommerstanden ære.
Derfor vil vi fra ledelsen i Dansk Dommerformidling gerne takke alle kolleger der var med til at hjælpe
os til at gøre denne turnering til en succes for Nørhalne – Cup.

En speciel tak skal gå til de kolleger der ud over at dømme, gjorde en ekstra indsats for at hjælpe os
med at klare de mange sideløbende opgaver sådan en turnering medfører, samt en stor tak til Hans
Joachim Richter fra Hamburg, der med sit guitarspil formåede at underholde hele gruppen.
Også en tak til turneringens arrangører fra Nørhalne Idrætsforening med Henrik Niss i spidsen. En
formidabel god forplejning på pladserne og indkvarteringen i skolen og med indretningen af et
samlingslokale for dommerne, var dette med til at styrke sammenholdet i gruppen.
Også i år var der arrangeret en fodboldlandskamp mellem tyske og danske dommere, en meget stor
succes fra forrige år, som alle var med på skal blive til en fast tradition til Nøralne – Cup, og tyskerne
var så varme på kampen, at de stillede med et hold på 28 mand, så ikke alle fik spilletid, mens det
danske hold måtte have hjælp fra dommerformidlingens hollandske og lettiske kolleger, og
hollænderen scorede for danskerne på straffespark, hvilket han var utrolig glad for, fordi han, som
han fortalte efter kampen, tydeligt kunne huske Hollands nederlag til danskerne til EM 1992. Nok om
det, kampen endte 3 – 3! Dermed er statestikken: 0 vundne, 1 uafgjort, 1 tabt – til det danske hold!
Bedre held næste år!
Dansk Dommerformidlings turneringsledelse bestod af: Michael Wachowiak, Jürg Ehrt, Dennis Heep
und Jürgen Heep. >4<
Fra det østlige Tysklands dommerklubber i Dresden, Weißeritz und Weißwasser/Niesky og Leipzig
deltog: Thomas Brunner, Stefan Bähr, Wolfgang Dieckmann, Marcus Erhardt, Robert Finster, Sven
Friedrich, Hubert Grimm, Stefan Gräfe, Stefan Gärtner, René Hänel, Thomas Jacobi, Matthias Kaden,
Bern Krause, Matthias Leonhardt, Kristian Meier, Lutz Papke, Uwe Petzold, Heiko Petzold, Robert
Pohle, Michael Reichelt, Martin Röthig, Ricardo Sekul, Gunnar Stary, Sebastian Strehle, Thomas
Wiesenthal, Jan Windisch, Kai Windisch, Stefan Zock, Oliver Zschörnig. >29<

Fra Hamburg og Schleswig-Holstein var der: Mehmet Fatiras, Matthias Gross, Oliver Dick, Patrick
Bauer, Martin Buggert, Hans Joachim Richter, Klaus Hammermann, Kolja Gottschlich, Ahmet Scheicho
und Melanie Schulz. >10<
Fra dommerkredsen 13 i Essen var der: Sebastian Frank, Stefan Kraus, Tobias Suchow, Nils
Holtbrügge, Carsten Schmitz, Manuel Hergarten und Mareike Münning >7<
Fra Siegerland og Moselegnen: Matthias Meier, Uwe Seelbach und Heinz Steffen. >3<
Det øvrige Europa var der med: Mark Bogdanov, Lettland, Peter Borg und Johannes Smid, Holland.
>3<
Dertil kom 27 dommere fra København og Århus, der ikke var tilknyttet Dansk Domerformidling.
Finalerne blev dømt af:
Mädchen U16 SR: Oliver Dick, SRA: Mehmet Fatiras und Mareike Münning.
U 11 Dommertrio fra Århus
U 12 SR: Peter Borg, NL, SRA: Johannes Smid, NL und Mark Bogdanov Let.
U 13 SR: Sebastian Frank, SRA: Sven Friedrich und Uwe Seelbach.
U 14 SR: Sebastian Strehle, SRA: Uwe Petzold und Kristian Meier
U 16 Dommertrio fra København
Følgende kolleger blev af Dansk Dommerformidling hædret:

Matthias Gross, Tus Berne, Hamburg, mit dem Ehrenpreis für vorbildliches kameradschaftliches
Verhalten in der SR-GruppMatthias Gross, Tus Berne, Hamburg, med æresprisen for særlig
kammeratlig optræden i dommergruppen.

Heinz Steffen, Wittlich, Rheinland Pfalz, med troskabsprisen for 10 turneringer med Dansk
Dommerformidling

Stefan Kraus, Kreis 13, Essen, med den særlige udmærkelse, „dommeren vi grinede mest af“, for sine
sjove indlæg i turneringsforløbet og de „blå balletsko“!
Dansk Dommerformidling ønsker alle sine medlemmer og alle andre kolleger et fortsat godt år med
mange oprykninger og gode oplevelser på fodboldbanen.

