
Tampa Bay Sun Bowl 2005 

Juleaften, endelig tænker mange børn, endelig er ventetiden overstået. Det er nu mange år siden at 

jeg har tænkt sådan, men i år var anderledes. Jeg havde gennem Refex tilmeldt mig, som dommer, til 

en ungdoms turnering i Tampa i USA. Til dem der ikke kender Refex, er det en non-profit organisation 

der arrangerer kontakt til forskellige fodbold turneringer rundt om i verden. Ventetiden var nu forbi, 

og kl. 21.10 om aftenen satte jeg mig i toget på vej mod Kastrup Lufthavn, her skulle jeg mødes med 

Paul Knudsen, som også skulle med. Efter en næsten 24 timer lange rejse, med stop i Amsterdam og 

Philadelphia, var vi endelig fremme ved målet: Tampa. Allerede dagen efter havde vi 

informationsmøde om turneringen, først et internt møde med Refexledelsen, hvor alt blev talt på 

engelsk. Og derefter et møde med resten af dommerne til turneringen. Fra Refex var vi 4 danskere, 5 

belgier, 11 tyskere og 1 makedoner og en tysk bedømmer. Ved infomødet fik vi en kort briefing på 

engelsk fra de erfarne dommere, som havde deltaget tidligere, bl.a. blev der lagt op til at vi skulle 

give spillerne lang snor (Dømme kampen på et højt niveau) og generelt passe på med at give røde 

kort, dette lyder nok noget forkert i manges øre, men det blev understreget at reglerne skulle følges, 

man ønskede bare et højt niveau. Under stormødet med resten af dommerne fandt vi ud af hvorfor. 

Såfremt en spiller fik rødt kort skulle han afsone karantæne, hvor han i Danmark måske fik 1 kamps 

karantæne, ville han i USA få mellem 2 og 4 kampe, og i særlige tilfælde 6 kampe, og dermed ville 

turneringen være over for hans vedkommende. Men det blev samtidig understreget at der skulle slås 

ned på alle forseelser imod fodboldreglerne. 

Dagen efter gik turneringen i gang, og det blev tid til at lære måden amerikanerne spiller fodbold på 

at kende. Generelt var niveau højt hvad angår, fysisk og vilje, mens teknikken og taktikken halter lidt 

bagefter. Til gengæld spillede alle hold meget offensivt, men så aldrig et hold spille bevidst efter at 

holde nullet. Det kneb dog med at ramme målet, så typisk endte kampene med max 2-3 mål. 

Turneringen fungerede som udstillingsvindue for College holdene, og mange af spillerne spillede for at 

få et stipendium, det gav virkelig nogle gode og intense kampe, næsten ingen spilafbrydelser p.g.a en 

spiller lige skulle have lidt på benet, nej det var bare op og videre, god fight og tempo i kampene. Den 

første dag var jeg i sammen med 2 belgiske dommere sendt ud for at dømme i U-17 rækken, bortset 

fra lidt forsinkelse, grundet problemer med at finde stadionet, gik de 3 kampe vi dømte samme fint. 

Banerne var ok, dog var den ene lige blevet brugt til amerikansk fodbold og var derfor noget kørt op, 

men spillerne klagede ikke, hvilket vi så heller ikke gjorde. Vejret var højt solskin fra en klar himmel 

og ca. 23-25 grader, noget andet end den snestorm vi kunne læse om hærgede Danmark. Til alle 3 

kampe var der mødt ca. 50-70 meget medlevende tilskuere op, dette gjorde der til alle kampe, hvilket 

bare gjorde det sjovere. På anden turneringsdag skulle vi dømme i U-19 rækken, samtidig med at vi 

blev blandet lidt rundt i trioerne. Her var tempoet og fighter viljen endnu højere, umiddelbart blev vi 

danske dommere enige om et niveau omkring Ynglinge 2. division, hvad angår taktik og teknik, bare 

krydret med mere tempo og intensitet. På 3. dagen var jeg så heldig at blive dommer i U-15 

kvartfinalen, sammen med to tyske liniedommere. Kampen gik fint og der var kun ros til dommer 

trioen. Herefter havde jeg forventet at turnering var slut for mit vedkommende, men da jeg kom retur 

til hotellet fik vi lige en træningskamp i U-17 rækken. 

3 dage med 8 kampe var overstået, benene var ved at være godt ømme, til trods for at vi hver dag 

havde sluttet i hotellets pool samt spa bad, nu var det tid til lidt ferie. På 4 dagen var alle finalerne, 

jeg tog sammen med Michael Kjær (Fra Djursland) ud og så Paul vinke i U-17 finalen, hvilket han 

gjorde glimrende, bortset fra at han tabte flaget da han ville annullere et mål. Målet blev annulleret, 

men Poul måtte selvfølgelig høre for det, samt smide lidt penge i vores interne bøde kasse. 

Nytårsaften blev fejret med en god middag, samt lidt at drikke og en lille bytur. 

 



Den 1 januar skulle vi ud til USA´s største jordbær markerne, normalt var der åbent alle ugens 7 

dage, men lige 1. januar havde de valgt at holde lukket. Vi havde ellers set frem til en kæmpe portion 

jordbær is med selvplukkede jordbær. Vi kørte i stedet til Orlando, til et stort indkøbscenter, med 

direkte fabriksudsalg, dette gjorde at priserne var billigere end normalt. Desværre skulle jeg, som den 

eneste hjem allerede dagen efter, dette skyldtes at jeg ikke havde kunnet få længere ferie fra 

arbejdet. Resten af truppen blev der til den 6. januar, og Michael Kjær, som havde fået fruen over, 

skulle blive der til d. 12. 

Generelt var det en fremragende tur. Det var godt planlagt og der var styr på tingene, uheldigvis 

kunne jeg ikke blive der længere, men næste gang jeg skal med bliver det i hvert nogle flere dage. 

Turnering var god, nogen kan måske syntes at det er langt at rejse for 8 kampe, men det tilbud Refex 

har om ferie i forlængelse af turneringen, samt de ture de tilbyder til forskellige seværdigheder og 

forlystelser, gør hele turen værd. Tak til Michael Wachowiak og Refex for det store arbejde. 

Birger Busk 


