
Tampa Bay Sun Bowl 2005 

Hvad i alverden går der galt? Hvordan kan man være så ualmindelig småt begavet, at man står tidligt 
op julemorgen for at pakke dommertasken? Juletræet med sin pynt står stadigvæk midt i stuen, 
julegaverne ligger stablet op i bunker, gavepapiret ligger spredt over det meste af gulvet, og 
temperaturen udenfor fortæller, at det langt bedste sted at opholde sig er under dynen … bare lige et 
par timer endnu! Godt nok har man ofte fået at vide, at man som dommer skal være i stand til at 
bestå løbetesten på et hvilket som helst tidspunkt på året – også julemorgen, men alligevel! Alligevel 
stod jeg tidligt op den morgen og samlede mit dommergrej sammen … og heldigvis var der heller ikke 
tale om, at jeg skulle af sted for at løbe 16.7 i en kold gymnastiksal. Tværtimod skulle jeg af sted for 
at være dommer i Tampa Bay Sun Bowl – en stor ungdomsturnering, som hvert år løber af stabelen 
mellem jul og nytår i Tampa, Florida. Pludselig var kulden i Danmark blevet en motivationsfaktor til at 
stå tidligt op :-) 

Forberedelserne til turen var egentlig ret overkommelige og på ingen måde præget af stress. En 
sommerdag i 2005 var jeg som så ofte før på besøg på www.refex.dk. Jeg havde stiftet bekendtskab 
med foreningen året før i forbindelse med Norway Cup og havde i den forbindelse fået et meget 
positivt indtryk. Derfor blev jeg straks yderst interesseret, da jeg så, at der var kommet en ledig plads 
til turneringen i Florida. Jeg kontaktede straks Michael fra Refex for at få yderligere informationer, og 
da han ringede tilbage ti minutter senere, var jeg allerede tilmeldt turneringen! Så var det, jeg måtte 
gå ind for at fortælle konen, at jeg havde tænkt mig at opholde mig tre uger i Florida med afrejse 
julemorgen. Jeg må sige, at det hjalp på hendes humør, da jeg inviterede hende med :-) 

I perioden efter skulle jeg blot sørge for nogle formelle ting såsom et par anbefalingsskrivelser Frau 
henholdsvis dommerklub og arbejdsplads. Alt det praktiske i forbindelse med turen tog Refex sig af. 
De bestilte flybilletter og stod for billeje. Hotellet blev booket, og jeg modtog oplysninger om visum- 
og pasregler, toldbestemmelser, forsikringer, sikkerhedsforanstaltninger o.s.v. Derfor skulle jeg stort 
set kun sørge for at pakke mit tøj og lægge mit pas i lommen sammen med den vigtigste julegave i 
form af ”Turen går til Florida”! 

Selve turneringen er som sagt en ungdomsturnering med spillere i junior- og ynglingealderen. 
Kampene finder sted i området omkring Tampa, og som alt andet i USA er det stort! En køretur på en 
halv time er blot en smuttur i amerikanernes øjne. Niveauet i kampene var i mine øjne overraskende 
højt. Fysisk og hurtighedsmæssigt var spillerne virkelig gode, mens det kneb mere på det tekniske og 
taktiske område. Det kunne måske hænge sammen med en generelt dårlig standard af baner – i hvert 
fald i dansk målestok. Umiddelbart vil jeg vurdere de bedste hold til at være på højde med danske 
mesterrækkehold eller junior/ynglinge 2. division. Drengene er meget kontante i deres spillestil, men 
det var også tydeligt, at de generelt spillede meget fair. De er mere autoritetstro og høflige, end vi 
kender det fra Danmark. For eksempel er det en underlig oplevelse, at de tiltaler dommeren med 
”Sir”, mens de samtidig brokker sig over en kendelse. Ja, det var selvfølgelig kun noget, jeg 
overværede i de andre kampe :-) 

Som dommere fungerede vi som trio i alle kampe. Vi var fire dommere fra Danmark: Ud over mig var 
det Refex-chefen Michael Wachowiak, Paul Knudsen (det nyvalgte byrådsmedlem fra Lyngby, som 
valgte at tabe flaget i finalen, da han skulle underkende den afgørende scoring) og til slut Birger Busk 
(som på trods af sin opvækst i Randers og en nyudnævnt titel som ”Årets skovl” i Randers 
Dommerklub var overraskende velfungerende) :-) 

I vores Refex-gruppe var der desuden dommere fra Tyskland, Belgien og Makedonien, og da vi 
ligeledes blev sat i trio med folk fra Canada, USA, Mexico og andre lande, gav det naturligt nok 
begrebet ”liniedommerinstruktion” en endnu større betydning. For hvorfor i alverden mener nogle 
dommere, at man som LD skal spurte mod midten efter en scoring, mens andre mener, at man skal 
markere indkast, som foregår 50 meter væk på den ”forkerte” banehalvdel? Alt i alt var det en meget 



spændende oplevelse at indgå i dommersamarbejde med så mange forskellige mennesker. Heldigvis 
viste det sig jo, at dommersproget er ret universelt! 

Efter turneringens afslutning holdt fruen og jeg så 14 dages ferie i Florida. Vi deltog i flere af de 
arrangementer, som Refex havde arrangeret, og som vi kunne deltage i, hvis vi havde lyst. Generelt 
var der en stor grad af valgfrihed, hvilket vi satte stor pris på. I den sidste uge kørte vi rundt på egen 
hånd. Florida viste sig virkelig fra sin positive side med solskin fra morgen til aften i tre uger og med 
dagtemperaturer på mellem 20 og 25 grader, og jeg kan da godt oplyse om, at det er en fed 
oplevelse at stå med fødderne i Den mexicanske Golf den ene dag, hvorefter man dagen efter ligger 
på South Beach i Miami med udsigt til Atlanterhavet - specielt når man hører om snestorme og 
blåfrosne knæ i Danmark! Vi besøgte også Cape Canaveral og var en dag i Disney World … men sig 
det endelig ikke til vores børn :-) 

Alt i alt var det en super-tur. Alt kørte efter planen. Refex havde styr på det, og vores forventninger 
blev til fulde indfriet. Måske skulle du også overveje at besøge Refex’ hjemmeside, men jeg må advare 
dig. Det ender måske med, at du bliver nødt til at stå tidligt op julemorgen! 
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