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Dommerudvalgets beretning 2019/20 
 
Dommerudvalgets sammensætning: 
  
Dommerudvalgsformand  Niels Bo Nielsen  
Påsætningsansvarlig   Niels Bo Nielsen 
Uddannelsesansvarlig & sekretær  Lars Faartoft  
Udviklingsansvarlig 3 div + Jyllandsserien Brian Poulsen  
Udviklingsansvarlig bredde  Morten Flodin 
Talent- indstillingsansvarlig   Jeppe Hanghøj Kirkensgaard 
 
Der er i år tilført lidt ekstra kræfter i DU. Morten Flodin vil fremover komme til at stå for 
udviklingen af dommerne fra serie 1 og nedefter og Morten vil være den, som får ansvaret 
for vejledningen af nye dommere. Morten tiltrådte Dommerudvalget den 1. januar 2020. 
Jeg vil gerne byde Morten Flodin velkommen i Dommerudvalget – håber du kommer til at 
befinde dig godt.  
 
Dommerpåsætning  
Dommerpåsætningen sker således, at der løbende påsættes dommere 2 uger frem i tiden, 
hvilket dommerne og dommerudvalget er meget glade for.  
I dommerudvalget ser vi gerne, at der placeres kampe specielt på hverdage og lørdage, 
hvilket kan medvirke til at tage noget af det store pres, der er på dommerne på søndagene.  
Vi vil stadigvæk opfordre til, at der i den udstrækning det er muligt, placeres så mange 
kampe som muligt på hverdage og lørdage. Det vil øge vores muligheder for at minimere 
døm selv kampene.  
Det skal nævnes, at netop her er det vigtigt, at klubberne bruger den anbefalede 
kamprækkefølge, da det er her I kan hjælpe påsætteren, og dermed jer selv, til at få den 
bedste tilrettelæggelse af jeres turnering. 
Ud over dommerpåsætningen, er Kasper ansvarlig for, at dommerdelen på hjemmesiden 
løbende bliver opdateret til gavn for dommerne og andre, der har brug for informationer 
omkring dommerne, kampe m.m. 
  
Fokusområder for DU  
Vi har i sæson 2019/20 afholdt 2 dommerkurser til nye dommere med i alt 17 deltagere. Af 
dem forventer vi at få 8-9 nye dommere og 3-4 som påtænker at blive dommere i fremtiden. 
Vi valgte i år at afholde disse kurser i Skæring og i Viby for at geografien ikke skulle være en 
hindring. Det har været en fornøjelse at afholde kurserne begge steder, der skal lyde en stor 
tak herfra for god forplejning og ophold.  
Vi har haft god succes med vores koncept til klubber, som gerne vil give deres ”døm selv 
dommere” lidt mere ballast til at fløjte deres kampe. Et 2-timers forløb som har fokus på de 
vigtigste regler og god praksis på banen. Dette tilbud har Hou og TFH benyttet sig af. Prisen 
for dette forløb for klubberne ligger i størrelsesorden kr. 600-700 kr. Det dækker 
instruktørafregning og kørsel. 
Vi har også afholdt et 2-dommerkursus, som primært er rettet mod nye dommerpar og 
dommere som gerne vil til at dømme 2-dommerkampe. 
Morten Flodin og Lars Faartoft har deltaget og bidraget positivt til udviklingsarbejdet af den 
kommende dommeruddannelse gennem DHF, hvor der i løbet af de næste par år vil være et 
betragteligt udbud af uddannelsestilbud til bestående dommere.  
Målet med det uddannelsestilbud er, at løfte kompetencerne hos den enkelte dommer til 
glæde for håndboldspillet, spillere og officials. 
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Vi vil gerne opfordre klubberne til at forsøge at erhverve så mange nye dommertalenter som 
muligt blandt deres unge medlemmer, så vil vi tage godt imod dem og give dem en god 
uddannelse til rollen som dommer. Vi får brug for nye talenter i fremtiden og de vil kunne 
anvende de kompetencer de opnår i dommergerningen i mange andre situationer i livet. Når 
det er sagt er det også vigtigt at vi får dommere i alle aldre, da det måske lige netop er dem, 
som kan og vil afse tid til at gøre noget ved dommergerningen til fordel for klubberne. 
 
JHF/DHF  
I JHF´s Dommerudvalg har der været sat fokus på dommerrekruttering, da det er noget vi 
alle bøvler i med i Jylland. I Kreds 8 har man valgt en noget utraditionel vej, noget som har 
skabt mange dommere i Kreds 8. Vi havde i JHF en person, som har arbejdet intenst med 
dette, oppe og fortælle lidt om hvordan de gjorde og om det var noget resten af 
dommerudvalgene kunne bruge fremadrettet. 
Der har også været kigget lidt på forskellige grupperinger, om de matchede de dommere der 
skulle dømme dem osv. Et arbejde der ikke er færdigt endnu, men som der er fokus på. Der 
kigges også på forskellige former for samarbejde kredsene imellem. Nogle ligger mere 
naturligt end andre.  
 
Det vi afventer fra DHF er, at der skal komme noget mere materiale omkring 
efteruddannelse til breddedommerne. Et område, som bliver nødt til at få mere fokus, da vi 
alle har brug for at blive bedre, også dommerne. Jeg kan fortælle at der er noget i 
støbeskeen på dette område. Der arbejdes på højtryk for at der skal komme noget mere 
materiale ud til dommerne. Det der er lagt vægt på i DHF´s DU er, at få skabt en ny og 
bedre dommeruddannelse, noget som også er lykkedes. 
Op til denne sæson besluttede DHF´s Dommerudvalg, at alle dommere i hele DK skulle op 
til en test som vi kalder læring. Dette er noget nyt at en etableret dommer skal igennem en 
test. Det er en ny platform hvor man igennem regellæring vil udvikle dommernes kendskab 
til reglerne generelt, så de står skarpe som altid ude i hallerne. Det er noget som kommer til 
at ske hver år i hele DK. 
Omkring det nye Dommerudvalg i DHF kan jeg fortælle, at undertegnede selv er med til at 
præge de beslutninger der sker, da man i JHF har valgt at jeg skulle have sæde i det nye 
udvalg, noget som DHF har efterkommet. 
 
Udvikling  
Lokal udvikling i kredsen, der nåede vi i mål sidste år, med at alle skulle have en 
udvikling/coaching. I skrivende stund er vi faktisk ved at være i mål igen i denne sæson. 
Kreds 5 har også den lokale udviklingstalentbane, noget vi har for at udvikle vores egne 
unge talenter. Her har vi på flere unge, som vi arbejder med, sat mentor på, således at 
deres udvikling kommer til at ske hurtigt. Vi glæder os til fortsat at arbejde med dem og alle 
vores dommere her i Kreds 5.  
 
Hvordan: 

 Lære udviklerne at coache, samt føre korrekt udviklende samtaler med dommerne  

 At give dommerne værktøjer således, at de et skridt af gangen bliver bedre  

 At sparre med dommerne før/efter kamp  

 Bedre regelkundskaber  

 Sikre en korrekt adfærd før, under og efter en kamp  

 Give dommerne mere selvtillid  

 At opbygge relationer de kan støtte sig til 
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Indstillinger 2019/2020 
Vi har her i Kreds 5 været så heldige, at det pigepar, som vi arbejdede med sidste år, fik en 
prøvekamp til 2. Div. gruppen. Dette gik faktisk så godt, at parret blev tilbudt direkte 
oprykning til elitegruppen.   
På drengesiden blev det desværre ikke til oprykning at vores indstillingspar i gruppe 3A men 
de ligger godt med i år. Vi har i denne sæson måttet omrokere i indstillingsparret, således vi 
nu har et samarbejde med kreds 1 i 3A.  
Kreds 5 har i denne sæson også haft et par i indstilling 3B, som er rugekassen for indstilling 
3A. Der er blevet tilkoblet mentor på begge indstillingspar. 
 
Årets dommervenlige klub  
På kredsgeneralforsamlingen i 2019 blev Hørning udnævnt til ”Årets Dommervenlige Klub” i 
sæsonen 2018/2019, og fik som synligt bevis overrakt et diplom.  
Et stort tillykke til Hørning med udnævnelsen som de fik for 4 år i træk  
 
Kriterierne for udvælgelsen af ”Årets Dommervenlige Klub” er følgende:  

 Klubben deltager aktivt i rekruttering af nye dommere.  

 Klubben har et passende antal dommere i forhold til antal tilmeldte hold i turneringen.  

 Klubben tager godt imod dommerne til alle kampe.  

 Klubbens trænere, spillere, ledere og bestyrelsesmedlemmer udviser ”Fairplay” over 
for dommerne  

 Klubben har til hjemmekampe kvalificerede tidtagere og sekretærer, som er klar ved 
kampens start.  

 Klubben deltager aktivt i at skabe et godt miljø i og omkring klubbens kampe i 
henhold til turneringsreglementets stk. 10.6 (se nedenfor).  

 Klubben udviser ansvar i forhold til tilskuernes adfærd og respekt for dommerne.  
 
10.6 Arrangørforpligtelser: 
 
Særlige krav til arrangerende forening 

A. Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er kampens arrangør. 
B. Den arrangerende forening skal stille med øvede kompetente personer som kampens 

tidtager og sekretær, med mindre denne på forhånd er udpeget af 
DHF/distriktsforbund/region. 

C. Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte 
kamptidspunkt. Dette inkl. udskiftningsområde, coachingfri zone, bag ved målene og 
langs banens sider. 
Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring er 
til stede i hallen. 

D. Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest 15 minutter efter 
vedkommende kamps afslutning at indtaste resultatet. 

 
Procedure for indstilling og kåring af ”Årets Dommervenlige Klub” er følgende:  

 Det er kredsens Dommerudvalg, som foretager den endelige udvælgelse af ”Årets 
Dommervenlige Klub”.  

 Klubben offentliggøres på generalforsamlingen hvert år i JHF Kreds 5.  
 
Indstillinger kan indsendes af kredsens dommere og Dommerudvalg.  
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Indberetninger  
Indberetningerne er opgjort efter spilledato den 5. februar 2020.  
Indberetninger af trænere og ledere er steget lidt i forhold til sidste sæson. Det har et 
fornuftigt leje i forhold til tingene inden de eskalerer og bliver til flere dage. 
Antallet af indberetninger på spillere er faldet markant i denne sæson. Det er jeg glad for at 
vi i kredsen ikke har så mange af. Det var ikke mange nye regler, men som det altid er når 
der strammes op på nogle ting, vil man ofte kunne se det på antallet af indberetninger. 
Der skal heller ikke herske tvivl om, at jeg forventer, at dommerne, i lighed med alle øvrige 
parter, opfører sig på en sober måde i respekt for spillets parter og er med til, at alle synes 
det er sjovt at spille håndbold. Samtidig er det vigtigt at alle øvrige har en forståelse for, at 
dommerne faktisk prøver at fordele ”sol og vind” lige når de kommer rundt i hallerne. 
 
Indberetninger på trænere/ledere:  
Bøde på 800 kr. 1 stk. 
Bøde på 500 kr. 3 stk. 
Indberetninger i alt 2019-2020 4 stk.  
Indberetninger i alt 2018-2019 1 stk. 
Indberetninger i alt 2017-2018 4 stk. 
Indberetninger i alt 2016-2017 9 stk.  
Indberetninger i alt 2015-2016 5 stk.  
 
Indberetninger på spillere:  
0 spilledage 5 stk. 
1 spilledag 18 stk.  
2 spilledage 2 stk.  
Indberetninger i alt 2019-2020 25 stk.  
Indberetninger i alt 2018-2019 40 stk.  
Indberetninger i alt 2017-2018 42 stk. 
Indberetninger i alt 2016-2017 43 stk.  
Indberetninger i alt 2015-2016 40 stk.  
 
 
Jeg vil gerne takke vores sponsorer: Sport24 og AURA og Århus Malerforretning, uden 
deres hjælp var der intet tøj.  
 
Til slut skal der lyde en stor tak til klubberne, dommerudvalget, og dommerklubben for et 
godt samarbejde i sæsonen 2019/2020.  
Der skal også lyde stort tak for godt samarbejde med bestyrelsen og ikke mindst Susanne, 
Kasper og Lars.  
 
 

 
Århus, februar 2020  
 
Niels Bo Nielsen  
Dommerudvalgsformand 
 


