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Odense, den 10. december 2021 
 
 
 

 
 
 
Kære dommer 
 
Afslutningen af 1. halvsæson nærmer sig og dermed også en julehilsen til jer alle sammen med 
årets sidste nyhedsbrev.  
 

Automatisk dommerpåsætning 

Den automatiske dommerpåsætning går i gang til 2 halvsæson – hvilket vil sige fra den 20. 
december, når Christian skal sætte dommere på de første kampe.  

Det ændrer ikke det store for jer – ud over at I skal huske at have jeres tilgængelighed og afbud 
opdateret i Håndoffice.  

Tilgængelighed / afbud 

Det er alene data her der vil gøre hvilke kampe I bliver påsat på, så husk at være grundig med 
både tilgængelighed og afbud (både dato og tider hvis ikke tilgængelighed / afbud hele dagen). 

F.eks. skal I huske at hvis I markere tilgængelighed hele dage uden tidsbegrænsning, så er det 
hele dage I er tilgængelige. Har vi så et stævne eller efterskolekampe f.eks. en tirsdag i 
dagtimerne ser systemet jer som ledige, hvis I ikke har tidsafgrænsning på dagen 

Det kan derfor være en god ide, at give jeres tilgængelighed og afbud et ”December tjek” en af de 
næste dage, så I ikke bliver påsat på kampe, hvor I ikke kan fløjte.  

Er du i tvivl, om det hele er registreret korrekt for dig – så er Christian altid klar til at hjælpe og 
vejlede, så ring gerne til ham. 

Hvornår påsættes 

Systemet kører i ”rul” af 3 uger, hvilket vil sige, at den laver påsætningen 3 uger frem i tiden. 
Påsætningen vil blive lavet søndag nat, og efterfølgende skal Christian godkende alle kampe, så 
kampene vil senest torsdag være tilgængelig for jer i håndoffice. Jeres opdateringer/afbud skal 
derfor være minimum 4 uger frem.  

Systemet påsætter hver nat til kampe der er flyttede, pokalkampe m.v,. så der vil ud over de 
”store” påsætninger også kommer løbende kampe til jer dagligt – og stadig med 
dommerændringsjournaler. 

Hvordan påsættes 

Systemet påsætter med udgangspunkt i parsammensætningerne, er jeres makker ikke 
tilgængelig vil I blive benyttet som 1 dommer eller i ”splitpar”. Systemet vil desuden tage højde 
for, at alle opnår lige mange kampe i højeste rangering (ud fra tilgængelighed m.v.) og ligeledes 
fordele 1 dommerkampe ligeligt mellem jer alle.  

Er i påsat kampe som flyttes, vil I som udgangspunkt blive taget af kampen, og systemet 
vil herefter påsætte igen, så der er ingen garanti for at I får samme kampe som I bliver 
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taget af, når de flyttes, men igen beregner systemet hele tiden på, at kampene forholdsmæssigt 
fordeles ligeligt.  

Som noget nyt, vil vi have samarbejde med JHF om påsætning i divisionsrækkerne. Her vil I 
opleve, at I kan blive påsat i det sydlige Jylland.  

Har vi brug for hjælp til at dømme i ”bredderækkerne” vil det også være muligt at få hjælp fra det 
Jyske, og på samme måde kan vi hjælpe med kampe i Jylland hvis de er i mangel. Nogle af jer, 
vil derfor opleve at I kommer en tur over Lillebælt for at dømme. Alle kampe vil stadig blive 
afregnet fra FHF. 

 
Håndoffice / Tilgængelighed 

Vi har stævner mellem Jul og Nytår – dem er Christian allerede i gang med at planlægge, så vær 
søde at opdatere jeres afbud i jul og nytår så hurtigt som muligt – og husk for sæsonen er 
deadline for januar måned den 18. december. 

 
Påsætningsterminer 

Den automatiske påsætning sker som nævnt for ”rul” på 3 uger af gangen (måske 6 uger for 
divisioner) – men der vil være daglige påsætning af flyttede kampe, pokalkampe m.v.. 

I skal derfor sørge for at jeres håndoffice er opdateret minimum 4 uger frem – og opdateringerne 
skal være lavet senest lørdag for de kommende 4 uger. 

 

Midtvejssamling 

Midtvejssamling og det sociale arrangement i Otterup den 18. december er aflyst, vi 
arbejder på at finde en anden dag for det sociale arrangement – og det er ved at blive afklaret om 
og hvornår der evt. indkaldes til midtvejstest igen.  

Når midtvejssamlingen er aflyst, får I alle her en julehilsen fra Per 

”Tak for indsatsen til jer alle i 2021, vi håber at der på alle fronter kommer mere ro på det hele i 
2022. Vi har generelt oplevet højt niveau fra jer i de kampe der er udviklet. Vi vil dog gerne bede 
jer have en ekstra fokus på bænkreglementet i 2. halvsæson, vi har set flere kampen med megen 
uro og brok fra bænkene, det skal vi ikke acceptere, så slå gerne ned på det i 2. halvsæson.  

Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår” 

De bedste hilsner 

Per Rasmussen. 

 

Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 

Dommerudvalget 
Per Rasmussen 

 


