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Odense, den 29. oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kære dommer 
 
Her er sæsonens næste nyhedsbrev, her hvor 1. halvsæson er kommet godt i gang.  
 
Opstartsmøderne er nu vel overstået, og i den forbindelse skal der lyde en stor ros til jer 
alle. Der har været god dialog og engagement til møderne både med hensyn til regler og 
løb.  
 

Nye fra formanden 

Vi er max udfordret med hensyn til afvikling af kampe. Med færre tilmeldte hold og jeres 
store velvilje til at sige ja, når Christian ringer, så har vi klaret det ind til videre.  

Tak for det. 

Husk at opdatere jeres håndoffice med afbud, hvis I mener at jeres krop ikke kan holde 
til mere. Jeg ønsker ikke flere skader. 

Der har i vores udvalg i en tid ikke været en klar opdeling over, hvem der har ansvar for 
de forskellige områder. Ansvarsområderne er nu fordelt, og I kan her se hvem der er 
ansvarlige for hvilke områder. 

Vores nye og unge talentdommere vil snarest blive kontaktet af enten Dennis eller 
Mikael Moesgård for en status af deres situation, og muligheder. Indstillingsdommerne 
vil blive kontakte af Claus Ulrich. 

Husk at notere jer datoen den 18-12 i Otterup hallen til vores kommende sociale 
arrangement. Se eller gense invitationen her 
 
 
Gruppering / Parsammensætning 

På seneste dommerudvalgsmøde blev parsammensætningen gennemgået, og der har været lidt 
små justeringer grundet skader og orlov hos nogle af dommerne. – Ny parsammensætning 21/22 

 

Automatisk dommerpåsætning 

Vi er ved at få lagt sidste hånd på udviklingen af ”automatisk” dommerpåsætning, så Christian 
slipper for alt tastearbejdet, men i stedet bruge fokus på at få enderne til at hænge sammen, lave 
kontrol af de påsætninger systemet laver.  

I skal derfor allerede nu huske, at få opdateret tilgængeligheden så alt er noteret i Håndoffice. 
Når vi skifter over til det nye system, vil det alene være de data I har tastet i håndoffice der 
danner baggrund for jeres påsætning, Her vil Christians ”lomme og hovedkalender” ikke længere 

være gældende, så nu skal I selv huske at notere ned      .  

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/bestyrelse-og-udvalg/dommerudvalg/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/bestyrelse-og-udvalg/dommerudvalg/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/kommende-arrangementer/
https://www.haandbold.dk/media/17831/parsammensaetning-saeson-2021-2022-291021-1.pdf
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Arrangementer / stævnedatoer i december 

Lørdag den 18/12  Midtvejssamling for 2. div. og 3. div. dommere  

Onsdag den 24/11 Gymnasiestævne i Dalum (i Dagtimerne i 2 haller) 

Lørdag den 18/12 Gløgg og social samling i Otterup for alle dommere 

Fredag den 28/12 Sne Cup Tommerup 

 Træningsstævne 3. div.  

Lørdag den 29/12 Sne Cup Tommerup 

Søndag den 30/12 Sne Cup Tommerup 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmussen                         /                      Brian Nielsen 

Formand             Administrationschef  


