Dommerudvalget
Så er endnu en sæson overstået og lad mig bare sige det lige ud – kom aldrig igen �
Sæsonen 2020/2021 er slut, og det er tid til både at se tilbage men også berette lidt om, hvad der kan forventes
for breddehåndbolden i Jylland og særligt breddedommerne.
Vi har efter bedste evne forsøgt at holde dommerne løbende orienteret omkring vilkår for dommergerningen i
hele denne periode.
Pga. af forsamlingsforbud, restriktioner generelt set og dommernes naturlige respekt omkring egen situation
(smitterisiko m.v.), er kommunikationen primært sket via mail m.v. Vi har overordnet taget den betragtning, at
den mindste utryghed og respekten omkring Covid-19 gjorde, at alle handlinger skulle komme dommerne til
gode og ikke efterlade tvivl herom.
I både JHF og DHF har der været aktivitet omkring det med, hvad gør vi når turneringen starter op igen. Har
vi det samme antal dommere? Ligesom klubberne, er vi på dommersiden nervøse for at nogle vil vælge håndbolden fra, men vi håber at når der kan lugtes lidt savsmuld fra hallerne igen, så indfinder lysten til at dømme
håndbold sig. Som på så mange andre områder i håndbold Danmark under Corona krisen, har der generelt
set været tale om "damagekontrol", hvor vi ikke har vidst, hvad morgendagen bringer, og vi er nok mange som
også har oplevet, at i det helt store perspektiv er håndbolden ikke det vigtigste i hele verden - men derfor kan
vi godt savne håndbolden helt vildt.
Vi har i både JHF og DHF afholdt en del møder over teams for at gøre
hinanden klogere på situationen om det hele og for at være klar hvis der
kom en melding fra statsministeren om at vi kunne starte op igen indendørs. Den har så først indfundet sig her hen over foråret/sommeren men
lad os nu alle sammen glæde os over det nu går den retning i samfundet.
har været nedlukket:
•
•
•
•
•
•

Jeg vil også her nævne lidt af det som kredsene har haft gang imens der

Virtuelle netværksmøder med udvalgte dommersegmenter
Personlig kontakt til de dommere, der forholder sig passive
Forberedelser af virtuelle regelkurser
Ungeevents hvor vi bruger Ligakampe som tema og evaluerer via teams/zoom
Konkurrencer
hyggearrangementer online

Og meget mere har der været gjort rundt i kredsene. Det er en fornøjelse når krisen rammer os at vi står
sammen og finder fælles fodslag i hvordan vi bedst muligt får tacklet hele situationen. Det er dejligt når f.eks.
uddannelsesudvalget rækker armen ud og hjælper os i gang med diverse aktiviteter, noget vi helt sikkert kan
bruge frem i tiden, også efter Covid-19.
Noget vi i Dommerledelsen også sætter stor pris på er samarbejde. Det gælder både med klubber og bestyrelsen men så sandelig også med både FHF og DHF.
Når vi er flere der trækker i samme retning, vil det som regel også give del positivitet i arbejdet.
Jeg skrev sidste år at vi kommer til at snakke rekruttering af dommere og det er stadig et strategisk område
og det er et glimrende arbejde der er med DHF´s Dommerudvalg.
Set i et lidt længere perspektiv, vil vi fortsat gerne opfordre alle til at motivere flest mulige til at tage aktiv del i
dommergerningen. Aldersfordelingen på alle aktive dommere er fortsat “skæv” og aldersgennemsnittet bliver
højere og højere år for år.
DHF
I Dommerudvalget i DHF er rekruttering af nye dommere et meget vigtigt område. Her har vi allieret os med
god hjælp fra en lokal dommer, som har hjulpet os med at lave en undersøgelse blandt unge mennesker i
forhold til hvad der kan motivere dem til at blive håndbolddommer. Resultatet af undersøgelsen er vi netop

blevet præsenteret for, at der var nogle spændende konklusioner, som vi nu kan arbejde målrettet og struktureret videre med i den kommende sæson.
Som I måske fornemmer, så arbejder vi stadig efter vores tre interne grundværdier i Dommerudvalget: SAMARBEJDE, INVOLVERING og KOMPETENCER. På den måde er vi overbeviste om, at vi når mere og længere, og vores ambition er, at det skal afspejle sig i alt, hvad vi foretager os.
Et stort arbejdsområde for DHF Dommerudvalg er uddannelse af dommere, udviklere og
instruktører, og den lange pause gav os også mulighed for at arbejde ekstra meget med
netop dette, og det har givet pote. Den nye dommeruddannelse er færdigudviklet, og vi er
samtidig i fuld gang med både udvikler- og instruktøruddannelse også. På samme måde
blev der også tid til udvikling af en konkret beachdommeruddannelse. Alt sammen i tråd
med vores fælles ambition om ”At gøre dommerne så dygtige, de kan blive”.
På elitesiden i DHF har der trods Covid-19 været lidt mere gang i den, end i breddehåndbolden. Generelt set
har det været en fornuftig sæson med gode præstationer undervejs. Jeg har i punktform listet nogle af de
opgaver der har været.
•
•
•
•
•
•

Generel god sæson for dommerne nationalt, uden de store overskrifter.
Flot resultat af Line og Karina til EM for damer, dømte en semifinale.
Halv debutant par i Egypten til VM for herre, Jesper og Mads.
Begge par nu udtaget til OL kval og Jesper og Mads er i øjeblikket i gang med OL i Tokyo.
Vi har kun holdt online møder og der har ikke været fysiske test i løbet af denne sæson.
Der bliver ingen oprykninger fra 2 div til elitegruppen, kun i det tilfælde at der mangler en dommer i
en konstellation i 1.div kan det komme på tale.

Indlæg / Status Styregruppe Vest – 20/21 sæsonen.
Som alle andre i vores fantastiske håndbold sport vil sæsonen 20/21 bliver husket som den korteste nogensinde.
2. divisions rækken nåede at afvikle meget få kampe inden Covid-19 satte en stopper for resten af sæsonen,
og derved også en stopper for STV’s arbejde med at udvikle og dygtiggøre både dommere og udviklere.
STV har til den kommende sæson indstillet et emne til elitegruppen’s observatørkorps og Thomas Martinussen
er efterfølgende blevet rykket op til EDU for sæsonen 21/22.
Der er efter aftale ikke indstillet dommere til oprykning fra denne sæson, da det sportslige grundlag ikke vil
være til stede pga. den korte sæson.
STV arbejder i den kommende sæson igen med at videreudvikle de dommertalenter der indstilles fra de 8
kredse samt FHF og i skrivende stund afventer vi indstillinger fra kredsene til kommende sæson hvor vi genoptager vores arbejde med både den etablerede dommer gruppering i 2 division samt de talenter der er i
systemet for dygtiggørelse af alle med fløjten til gavn for sporten og klubberne.
Den nye plads i STV som indstillings ansvarlig i JHF blev Jakob Hansen, et varmt velkommen til Jakob, håber
du kommer til at befinde dig godt.
Styregruppen er klar til den nye sæson og i den ombæring er der for første gang lavet et samarbejde på tværs
med HRØ omkring fælles opstarts samling for alle 2 divisions dommere i landet, som løber af stablen i august
måned. Generelt er der gennem det sidste år etableret er stærkere og konstruktivt samarbejde med HRØ
omkring dommersiden i 2 division, og dette samarbejde forventes fortsat fremover til gavn for dommerne og
klubberne.
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor tak til alle de ildsjæle ude i kredsene, der har gjort en stor indsats for
både at skaffe og fastholde vores nuværende dommerstyrke og kæmpet uge for uge for at dække antallet af
håndboldkampe og tak til alle dommerne i det jyske der i denne Covid-19 tid, har haft mere end svært ved at
navigere mellem de kampe der blev til noget inden nedlukningen, men også efter der er åbnet op igen.
Der skal også lyde en stor tak til Dommerledelsen, Styregruppe Vest, DHF Dommerudvalg, kontoret i Hobro
samt bestyrelsen for et godt samarbejde i den forgangne sæson.

Vi fik desværre igen lukket sæsonen på en mærkelig måde på grund af Covid-19,men jeg håber, I alle har det
godt og har passet på jeres familie og jer selv.
Niels Bo Nielsen
Formand dommerudvalg, JHF

