
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
 
 

Nu indføres lokaldommere 
− Det er nu muligt at blive dommer, og kun dømme i foreningens egen hal 

 
 
 
Vi har i denne sæson oplevet, at vi har fået et stadig større antal kampe vores dommere 
skal dømme i hallerne til børnestævnerne samt til turneringskampene.  
For at få flere dommere til den kommende sæson er vi i gang med flere tiltag, herunder 
vil vi indføre lokaldommere i foreningerne. 
 
Hvad er en lokaldommer? 

En lokaldommer, er en dommer som kun bliver påsat kampe i den / de haller der er 
tilknyttet jeres forening. 
 
Hvem kan blive lokaldommer? 

Alle kan blive lokaldommere, FHF sørger for en introduktion, trøje, fløjte m.v., til alle der 
melder sig, så alle vil blive hjulpet godt og sikkert i gang. 
 
Hvilke kampe dømmer lokaldommeren? 

Det vil være kampe på kortbanen man vil blive påsat, både dem der er til FHF’s 
børnestævner, samt kampene i den løbende turnering. 
 
Hvor ofte skal man dømme? 

Det er op til dommeren selv, hvor meget man ønsker at dømme. Dommeren udfylder 
hvilke dage man kan dømme, hvorefter de blive påsat kampene af FHF.  
 
Hvad forpligtiger man sig til som lokaldommer? 

− Deltage i et introduktionsmøde inden sæsonstart, som afvikles i egen forening eller 
en nærliggende forening (varighed 1 time).  

Man vil modtage invitation til opstartsmøder og øvrige dommermøder, men man har 
ikke mødepligt. 

− Man skal oprettes i administrationssystemet og opdatere hvilke dage man kan 
dømme. 

− Det er frit, hvilke dage du ønsker at dømme, og tilgængeligheden er fleksibel, og du 
kan løbende ændre i hvornår du kan dømme.  

 
Hvad forpligtiger foreningen sig til? 

− Have en kontaktperson, som samtidig bliver dommerambassadør. 

− Indkalde lokaldommerne fra egen forening til introduktionsmøder før sæsonstart. 

− Deltage i et introduktionsmøde inden sæsonstart, som afvikles i egen forening eller 
en nærliggende forening (varighed 1 time).  
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Økonomi 

Kontingent  

Foreningen vil blive opkrævet et gebyr for hver dommer på 350 kr. årligt, som vil dække 
kontingent og en dommertrøje til dommerne. Dommerne skal betale kontingent, for at de 
er dækket af vores fælles forsikringer for dommerne i forbundet.  
 
Afregning 

Der vil være to modeller for afregningen. 
a. Dommeren modtager afregning for kamp og kørsel. 
b. Foreningen modtaget en godtgørelse pr. kamp, dommeren dømmer. 

 
Dommerregnskab 

Lokaldommerne vil indgå i regnskabet over, hvor mange dommere en forening skal 
have. (1 dommer pr. 5 hold), dog kun med en vægtning på 50%. 1 lokaldommer, der 
dømmer minimum 10 kampe vil i regnskabet tæller for ½ dommer, osv.. 
 
 
Tilmelding 

− Foreningen kan tilmelde dig ordningen i Haandoffice under kurser.  

− Du / foreningen kan udfylde formular på FHF’s hjemmeside (”om 
FHF/dommer/lokaldommer”). 

 

Informationsmøde 

− Vi kommer gerne på besøg i foreningen, og laver informationsmøder, eneste krav er, 
at foreningen har samlet mulige emner (min. 5 stk.), herefter kan vi lave en 
inspirationsaften / eftermiddag på 30-45 minutter. Hvis man som forening ikke kan 
samle 5 stk., må man gerne slå sig sammen med naboforeningerne.  

 
Spørgsmål 

− Kan rettes til Simone Larsen på Fyns Håndbold Forbund på mail sla.fhf@dhf.dk eller 
på tlf. 66134311. 

 

 
Med venlig hilsen 

Fyns Håndbold Forbund 

Dommerudvalget 

 

Per Rasmussen  

Formand  / 

      Simone Larsen 
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