
 

 

Beretning DU 2021-22 

DU 2021/22: 

Formand Lars Luk Nielsen, Sønderborg 
Næstformand/uddannelsesansvarlig Rep. Sønderjysk Keld Jensen, Aabenraa  
Udviklingsansvarlig Kim Jørgensen, Gårslev 
Ung dommer ansvarlig Allan Thomsen, Vejen 
Rep. Sønderborg Dommerklub Torben Andersen, Sønderborg udtrådt 
Rep. Kolding-Vejen Dommerklub Verner Søgaard, Kolding 
Rep. Fredericia-Vejle Dommerklub Kasper Foged, Vejle 

 

Ved starten af sæsonen 2021-22 havde kreds 8 følgende repræsentation i elitegruppen under DHF: 

Mads Hansen Dommer liga og internationalt 
Karina Christiansen Dommer liga og internationalt 
Per Olesen Dommer liga 
Jonas Primdahl Dommer liga og YRP, Beach 
Lasse Wahlstrøm Dommer liga og YRP, Beach 
Malene Vestergaard Lythje Dommer 1. division 
Rasmus Høgfeldt Sørensen Dommer 1. division 
Josefine Kusk Jensen Dommer 1. division 
 

Styregruppe vest (2. division herrer): 

Brian Balsgaard 
Kim Balzer Ravn-Petersen 
Mathias Jensen 
 

Sekretær og tidtager (internationalt): 

Svend Zachariassen 
Ernst Hørhmann 
Johnny Bojsen 
Lisa Veng 
Mathias Jensen 
Nicolai Madsen 

 

Torben Andersen, Sønderborg meddelte 12. december 2021 at han stoppede i dommerudvalget. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at takke Torben for sit mangeårige virke i dommerudvalget, hvor han har 
været med siden jeg blev formand. Vi har ikke fået tilkendegivelser fra Sønderborg Håndbolddommerklub 
hvad de ser som muligheder 
 
Karina Christiansen deltog ved VM i Spanien sammen med sin fynske makker, og Mads Hansen og Jesper 
Madsen fra Kreds 3 var dommere ved EM  2022 afholdt i Ungarn/Slovakiet. Ingen af vores dommere kom i 
spil til at dømme kampe i finaleweekenderne da Danmark klarede sig godt ved begge stævner og var del af 
finale weekenden. 
 
Martin Gjeding måtte fra starten af sæsonen melde forfald i Elitedommergruppen. Martin er komme rigtig 
godt i gang som observatør, både nationalt som internationalt, ligesom vi kunne se at Per Olesen var aktiv 
som observatør under det netop afsluttede VM for kvinder i Spanien.  
 



 

 

Vi har fortsat samarbejdet med Kreds 7 omring kreds dommere og det fungerer rigtigt godt. Til den 
kommende sæson udvides samarbejdet til forventelig også at gælde FHF, da vi skal have fælles turnering 
med FHF fra starten af sæsonen 2022-2023 

Både dommerpåsætterne og dommerudvalget var meget spændt på at se hvor mange dommere der var til 
rådighed ved starten af sæsonen 2021-2022. Der var en del dommere som var faldet fra, men det er lykkes 
indtil videre at få kampene dømt. 

DHF’s bredde dommerudvalg er nu færdig med efteruddannelsesmaterialet, så det er klar til brug. Vi 
forventer at de fleste dommere er kommet igennem de nye moduler i løbet af 2022, men vi er ikke de eneste 
som efterspørger efteruddannelse. 

Vi er i vores kreds ramt af manglen på dommere i gruppe 1 som dømmer S1H og mange 2. division 
ungdomskampe. Det er et stort problem for os, og vi arbejder på at få flere dommere i den gruppe, men det 
er svært at etablere sig her, da det er her man begynder at mærke et vidst elitepres. Vi får dækket vore 
gruppe 0 og 3. divisions kampe i samarbejde med kreds 7. Vi rekrutterer stadig rigtigt mange nye unge 
dommere, men det tager jo sin tid at komme op igennem systemet, så derfor kunne vi godt tænke os også at 
få nogle tidligere spillere lidt ældre end 15-16 år. Det kunne f.eks. være tidligere spillere som er blevet 
skadet, eller som bare ønsker at trappe ned med håndbold spillet, eller ungdomsspillere som kommer op til 
senior håndbold som måske ikke lige kommer på 1. holdet. Vi ser en mulighed i at få den type dommere 
hurtigere sat i spil til gruppe 1 

Vi ser nu virkelig frugten af vores indsats med unge dommere. Flere står på spring til at rykke op, men som 
før nævnt tager det lidt længere tid for nogen. 

Vi har fået etableret ”automatisk påsætning” med behørig hjælp fra vore dygtige påsætter. Det er forholdsvis 
nyt, så vi har ingen evaluering endnu. Intentionerne er gode og eftersom det er ”system” påsætning vil det 
som udgangspunkt prøve flere muligheder, hvilket ikke er helt så let med en manuel påsætning. Hvad 
betyder det så for den enkelte forening? Ja det skulle gerne medføre en bedre turnus for dommerne, så et 
hold ikke oplever den samme dommer igen og igen. Jeg vil medgive at det ikke gør sig gældende for U9 og 
U11 da det for det meste foregår i stævneform. Der har været nogle indkøringsproblemer, da man har valgt 
at lade geografien uafhængig af kreds/distriktsforbund tilhørsforhold at påsætte dommere. Ikke alle kredse 
synes det er den rigtige ide, så ambitionsniveauet er skruet lidt ned, men forhåbentligt kommer tilbage i fuldt 
omfang. 

Fra et dommerudvalgs synspunkt vil det ikke være fjernt at være klar til et overordnet samarbejde mellem 
FHF, Kreds 7 og Kreds 8. Vi har allerede erfaring fra samarbejdet mellem Kreds 7 og 8 

Styregruppe Vest som tager sig af 2. divisions dommerne vest for Storebælt, mærker nu også manglen på 
højere rangerede dommere, så derfor har man indbudt flere navngivne dommere til at blive 2. divisions 
dommere. Vi har et dommerpar med i denne gruppe, som vil få en prøvekamp i 2. division. 

Vi har selvfølgelig også dommerpar i diverse indstillingsgrupper, og her går det også rigtigt godt for vores 
dommerpar. 

Der har været meget få klager over dommere i denne sæson, men det skyldes jo nok også at der afvikles 
meget få kampe. 

Til slut vil jeg takke Martin Gjeding, Preben Andersen og Jytte M. Petersen på kontoret for deres store hjælp 
og også takke medlemmerne i dommerudvalget for deres indsats, samt vore kollegaer fra dommerudvalget i 
kreds 7  

Jeg har med vilje undladt et ord i min beretning. 

 

Lars Luk Nielsen 

DU-formand 


