
 

 

Dommerudvalget. 
 
Jeg overtog jobbet som formand efter Keld Haunstrup i november, mens vi 
stadigvæk var i gang med en opstart efter Covid 19.  
Og covid 19 er stadigvæk en del stor af vores hver dag. Vi kæmper med 
aflysninger og re-påsætninger af kampe som er blevet flyttet, det giver både 
holdene og dommerne, påsætterne og kontoret en del ekstra arbejde, men 
her skal der lyde en stor ros til Marc og kontoret for arbejdet omkring 
aflysningerne. Jeg mener, vi har 6 dommere der forgæves, er kørt til kampe 
som var aflyst. 
 
I skrivende stund har vi I DHF-regi følgende dommere: 
 

1 x Liga dommer 
1 x 1 Divisions dommer 

3 x Liga Observatør 
3 x Dommer I Indstillings til 2 Division 

 
Automatisk dommerpåsætning. 
Det er et værktøj, som der er mange, der har set frem til både som dommer og som 
forening. Dette computerprogram skal kunne gøre op med, at man altid får den samme 
dommer og osv. Men i en opstarten er der altid noget, der skal rettes før det køre 
optimalt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på højtryk for at få de sidste ting 
på plads. Men vi glæder os til, at det er oppe at køre til gavn for vores fælles sport. 
 
Ros til klubberne og dommere 
Jeg er stolt over, alt den positivitet jeg møde i hallerne til trods for covid 19. Vi har faktisk 
ikke har nogle personsager eller klager over hold eller dommer, det er fordi både klubber 
og dommer er blevet bedre til kommuniker med hinanden. 
Vi har afholdt 2 dommerkurser i denne sæson, og vi er klar til at afvikle flere, da vi kan 
se, at der bliver brug for flere folk om nogle år. Har I som klub mod på at afholde et 
dommerkursus, så kommer vi gerne ud til jer og afholder det. 
 

 
 
 



 

 

 
 

Til sidst lidt statistik 
Antal dommer 81 stk.  
Antal dømte kampe 3850 
Antal Døm selv Kampe 8 stk.   
Antal Røde Kort 44 
Nye Dommer 14    
Antal Protester 4-5 
 

 
 

Sluttelig vil jeg takke det siddende Dommerudvalg for den støtte I har givet mig… 
 
På vegne af Dommerudvalget  
Konstitueret Formand  
 
Peter Schumacher 
 


