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HRØ Dommerudvalg/Adm. – 2020-2021

Claus Adelgaard
Udvalgsformand

Trine Salmony
Udvalgsmedlem
Nye dommere/Beach ansvarlig

Morten Lethan
Udvalgsmedlem
Udviklingsansvarlig

Lars Meier
Udvalgsmedlem
Dommerklubberne, ad hoc

Leenette Boysen
HRØ Administration
Primært 2.div.-3.div.

Rebecca V. Nielsen
HRØ Administration



Årets bredde dommer/dommerpar 2020

Årets bredde dommerpar:

”Et dommerpar der sammen arbejder på at udvikle sig som par og som individ, desuden 
er de vellidte blandt foreningerne. De er gode til at tage kampe og vil gerne hjælpe hvor 

de kan. Har styr på Håndoffice, der altid er opdateret” 

Brian Billing-Hansen og Kim Kjær Arpe

Årets bredde dommer:

”En dygtig håndbolddommer der også er god til at have styr på Håndoffice og som, tager 
alle typer kampe han er påsat i gruppe 3. ”

Per Baumann Eriksen



DU - Covid-19
Opstartsmøde 2020

Covid-19

Retningslinjer der både gælder ved alle kampe og møder:

- Har man været i udlandet og skal have 14 dages hjemmekarantæne (jf. UM 
rejsevejledningen), så gælder det selvfølgelig også alt håndbold aktivitet, uanset om 
man er dommer eller udvikler. Der SKAL man melde afbud. 

- Har man den mindste mistanke om Corona og skal testes eller venter svar på en test, 
så SKAL man melde afbud indtil et negativt svar er kommet.

Overholdes overstående ikke, vil man blive stoppet som dommer/udvikler.



DU - Covid-19
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Covid-19

Retningslinjer der både gælder ved alle kampe og møder:

Dommerinfo i forbindelse med kamp
 Hilsepligten er suspenderet, blandt andet af hensyn til de yngre årgange, der ikke 

er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer 
tæt på andre i en kamp, fx jer dommere. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse 
efter kampen.

 Der kan opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også 
helt i orden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det 
kan fx være en albuehilsen.

 Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det 
være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen –
uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to         
holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.



DU - Covid-19
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Covid-19

Retningslinjer der både gælder ved alle kampe og møder:

Forsamlingsforbuddet over 100 personer i hallen er IKKE jeres ansvar at opretholde eller 
holde øje med. Det ansvar påhviler ene og alene den arrangerende forening og skal 
håndteres af denne. Vi har derfor ikke mandat til at afbryde håndboldkampe på den 
baggrund. Hvis I har opfattelsen af, at forsamlingsforbuddet overtrædes, bør I tage fat i 
den turneringsansvarlige og gøre opmærksom på jeres observation.
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Nyt fra Administrationen

 Hjemmeside 
https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/dommere/



Nyt fra Administrationen

 Børneattester

 Automatisk dommerpåsætning



Haandoffice



Påsætningsterminer
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Regelgennemgang, 
nye retningslinjer og fortolkninger
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DHF Dommer/Udvikler 
uddannelse/efteruddannelse
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Tilbagemelding Spørgeundersøgelse
Dommere/Udviklere



Tilbagemelding Spørgeundersøgelse

73,3%

26,7%

Har Covid-19 haft konsekvenser for 
dig dommermæssigt?

95,7%

4,3%

Har du som dommer overvejet at 
stoppe grundet Covid-19-krisen?

= Ja = Nej



Tilbagemelding Spørgeundersøgelse

73,2%

26,8%

Har du overvejet nogle tiltag HRØ 
kunne gøre for at mindske risikoen

for smitte i hallerne?

55,3%

44,7%

Vil du stille krav til hygiejnen i
hallen?

= Ja = Nej



Tilbagemelding Spørgeundersøgelse

95,6%

4,4%

Føler du Dommerudvalget kunne
have gjort noget anderledes i forhold 

til Covid-19-krisen?

72,3%

27,7%

Vil du ændre din adfærd i forhold til
trænere og spillere når du mødes

med dem?

= Ja = Nej



Tilbagemelding Spørgeundersøgelse

13,8%

86,2%

Vil du som dommer deltage i 
"tak-for-kamp” - hilsen efter 

kampen?

80,5%

19,5%

Har du gjort dig overvejelser om, 
hvorvidt du fremover vil klæde om 
sammen med en dommerkollega?

= Ja = Nej



Tilbagemelding Spørgeundersøgelse

15,4%

84,6%

Føler du dommerudvalget har været 
synlige nok i sæson 2019-2020 indtil Covid-

19 satte en brat stopper for sæsonen?

= Ja = Nej



Tilbagemelding 
Spørgeundersøgelse

Ønsker at der hyppigere er folk fra HRØ til stede. Ved godt at der er Max på timeantal, 
men bare at man kan komme til at se folk, enten grundet opfordring, men også bare 
som en lille ""hilsen""
Månedligt nyhedsbrev 
Det virkede til at det i starten af sæsonen blev prioteret udviklinger men derudover 
syntes jeg der var for stille.
Flere informationsbreve/mails
Ingen kommunikation eller tiltag for dommere...
Næh Jeg kender såmænd ikke umiddelbar navnene på de personer, der sidder i 
dommerudvalget 
Jeg føler DU har været presset rent ressourcemæssigt. Jeg tænker flere ressourcer = 
mere synlighed. Forslag vil således være at styrke DU rent ressourcemæssigt.
Mere løbende kommunikation vedr. forventninger, udviklinger mv

Flere informationer, måske et nyhedsbrev ( evt. hveranden måned), hvad der rører sig. 

Mangler nogle nyhedsbreve fra DU 



Tilbagemelding 
Spørgeundersøgelse

Jeg mangler nogle klare svar for nogle rejste problemer ved. fortolkning af nogle regler 
så vi, gør det ens om søndagen
Har skrevet nej for at kunne udfylde denne rubrik. Deltog i et godt og informativt 
Opstartsmøde og modtog senere Power Point til fastholdelse af det sagte. Altid rart at 
blive kigget ""over skulderen"",men jeg mener at Dommerudvalget skal bruge sine 
kræfter på de dommere,som har en god fremtid for sig og styrke deres kvaliteter
Syntes ikke at jeg ser og oplever DU andet end ved opstartsmødet. Tror at der kunne 
komme mere synlighed gennem samarbejde med dommerklubberne som desværre er 
helt usynlige i øjeblikket. De ved sikkert ikke hvordan de skal agere. Mener at 
udgangspunktet er foreningerne og deres behov for dommere til kampe. Her kunne 
HRØ være mere aktiv ved samarbejde med dommerklubberne så piraterne fik det 
vanskeligere. 
Kommunikationen generelt er ikke tilstede, jo når vi laver fejl eller skal irettesættes. Der 
er ikke de store roser til dommerne generelt fra HRØ/dommerudvalget.



Tilbagemelding 
Spørgeundersøgelse

Definere klare og MÅLBARE krav man skal opfylde for at dømme i de enkelte rækker 
Være åben og ærlig i kommunikationen herom Lade dommere som opfylder de 
MÅLBARE krav få et synligt bevis for at de er godkendt til at dømme i højere række 
Være indstillet på et system, hvor dommere, som er kvalificeret til at dømme på højere 
niveau ikke nødvendigvis kun dømmer der. Det der tæller er anerkendelsen af ens 
kvalifikationer. Ikke nødvendigvis hvilken række man primært dømmer i Jeg tror 
ovenstående vil være et langt skridt i den rigtige retning 
Feks et månedsbrev om hvad der rør sig og hvad udvalget arbejder med... Hvd sker 
der af tiltag hvor er vi på vej hen mmm. Jeg mener personligt ikke det er 
dommerklubberne der skal stå for feks løbetest, klubberne har ingen interesse om at 
""dumpe"" folk der ikke kan klare testen, det burde være i HRØ regi da det er dem der 
stiller løbekravene.
som - gammel af alder - føler jeg ikke at dommerudvalget har været der for mig 
specielt, men jeg klarer mig på min rutine og interesse alene



Tilbagemelding 
Spørgeundersøgelse

- Mere synlighed i hallerne

- Mere information/kommunikation

- Regel spørgsmål manglende svar, hvor henvender
dommer/udvikler sig til?

- Flere ressourcer til Dommerudvalget

- Målbare krav

- Hvem er I dommerudvalget?
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Sæson 2020-2021 - Løbetest



Sæson 2020-2021 - Løbetest

Løbekrav
Løbetesten fra 3. division og nedefter bliver løbet på lang bane (40 meter). Se overblikket via skemaet nedenfor. 
Bippet på halvvejen er vejledende for den udøvende. Det vil være hensigtsmæssigt at befinde sig ved midterlinjen her. 
Præcist ved det næste bip skal den udøvende være på baglinjen, modsat den ende hvor der blev startet i, for herefter at 
vende rundt og fortsætte som overstående. Når der skiftes til en højere hastighed, angives dette ved et dobbelt-bip. Når 
man ikke længere kan følge hastigheden, er man færdig.

Løbetesten for 2. division er fortsat på kort bane. 
Hvis man har ambitioner om at komme i 2. division skal 
løbe testen som 2. division. 
(For at kunne blive indstillet til elitegruppen skal der 
løbes to ekstra ture)



Sæson 2020-2021 - Løbetest

Syd:
19/8
26/8

Nord: 
4/8
12/8
20/8
22/8
25/8

Fløjten: 
21/7
28/7
4/8
12/8
19/8
25/8
1/9

Time out: 
4* tirsdage
4* onsdage 



Sæson 2020-2021 - Regeltest

Regeltest: 
- Igen i år vil teoritesten blive elektronisk, således at I kan tage den hvor det passer jer. 

- 2. div. Dommere/udvikler, følger Elitegruppens regel test.



Sæson 2020-2021 - Diverse

Parsammensætning: 
Parsammensætning for kval og nedefter vil først blive lavet efter løbetesten. 

Op- og nedrykning:
Kan ske løbende hen over sæsonen, selvfølgelig under forudsætning af diverse test er klaret 
til de pågældende rækker.

Headset:
Det er nu tilladt at bruge Headset i alle 2-dommer kampe, men ikke noget krav.
Evt. køb af headset sker på dommernes egen regning.



• Målsætning: min. 1 evaluering/udvikling om året

• Det er dommerens eget ansvar, at sikre at man udvikler 
sig……..
 Med hjælp fra Udvikler og dommerkollegaer og 

efteruddannelse.

• Samtalen efter kampen er den vigtigste del af en udvikling

• Evalueringsskemaet skal primært ses som et hjælpeværktøj 
til dommer/dommerne.

Sæson 2020-2021 – Udvikling som dommer



Videoklip

Sæson 2020-2021



Kahoot

Sæson 2020-2021
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Dommerklubber
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Afrunding

Spørgsmål?



Tak for i dag og rigtig god sæson

Opstartsmøde 2020


