
Dommerudvalgets beretning 
 

Indledning 

En ny dommerudvalgsformand blev valgt på den udsatte generalforsamling tilbage i juni 2021 og 
med en ung dommerudvalgsformand, medførte det også en foryngelse og fornyelse af 
dommerudvalget. Det er gjort med fuldt overlæg for at forsøge at ændre og øge interessen for 
dommerfaget, så vi kan blive endnu bedre til at uddanne og fastholde nye dommere, imens 
dommerudvalget vil iværksætte tiltag for også at tilgodese de erfarne dommere, som har trukket 
læsset i rigtig mange sæsoner. Dommerudvalget har brugt den første sæson på, at få fodfæste, 
danne sig et overblik over arbejdsopgaverne og udarbejde strategier, så vi forhåbentlig kan gøre 
det endnu mere attraktivt at trække den sorte trøje over hovedet og være håndbolddommer i 
fremtiden. Der er, af de tidligere dommerudvalg, blevet gjort et flot stykke arbejde med de 
nuværende dommere, og til ombrydningen fik Frederik Sand Hansen, Daniel Aaen og Mads Starcke 
besked om, at de fremover får indrangering i D3, 3. division herre og Rasmus Thinus Hansen i G2, 
Serie 2 Herre. 

Dommersituationen 

Den nuværende situation omkring vores dommere er, at der hver evig eneste dag ydes en kæmpe 
indsats af ALLE kredsens uddannede dommere med at få dømt og afviklet alle de mere end 2600 
håndboldkampe, som i skrivende stund er blevet spillet i kreds 1.  
I nedenstående figur ses det antal dommere, som kredsen råder over i de forskellige 
aldersgrupper. 67 af 125 dommere (53%) er over 50 år og det er disse dommere, som primært 
kommer rundt og dømmer kampe i U9 - U15 Drenge og piger, U17 og U19 Piger, serie 2 damer, 
samt serie 3 og 4 herrer og damer.  
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Det er denne aldersgruppe, som tilsammen dømmer suverænt flest kampe, men desværre også i 
denne aldersgruppe, hvor helbredet begynder at sætte sine begrænsninger for fortsat at kunne 
dømme håndbold, så dommerne én for én stopper. En tommelfingerregel siger, at der skal mindst 
tre nye dommere til at erstatte én af de rutinerede dommere, hvis der skal dømmes samme antal 
kampe i løbet af en sæson.  

Påsætning 

Vores dygtige påsætter, Vibeke Vilger, gør alt hvad der står i hendes magt for at sikre, at I får 
dommere til alle kampe. Hun har fået et nyt IT-værktøj til opgaven: Automatisk 
dommerpåsætning, som gerne skulle sikre, at I får en større rotation i de dommere, som dømmer 
jeres kampe. Værktøjet virker helt efter bogen, men når I vælger, at placere største delen af 
kredsens håndboldkampe om søndagen mellem 12 og 17, så kæmper selv IT-systemer forgæves 
med at påsætte alle kampe uddannede dommere. 
Kamptidspunkterne og færre dommere har bl.a. været medførende til, at der i indeværende 
sæson har været to kampe, som er blevet afviklet som døm-selv. Vibeke har orienteret 
dommerudvalget om, at der i nogle weekender kunne risikeres op mod 40 døm-selv kampe, som 
er placeret på alle niveauer fra U9C til U19 Liga i ungdom og fra serie 4 til 3. division på 
seniorsiden, hvis ikke, som tilfældet var, at andre kampe i disse weekender blev aflyst af klubberne 
og dommerne kunne flyttes til en af døm-selv kampene.  

Uddannelse 

Dommerudvalget gør, hvad der står i vores magt for at sikre den næste generation af nye 
dommere. Der har i nærværende sæson været 23 personer på dommerkursus, hvoraf de 19 gav 
tilsagn om, at de ønskede at dømme håndboldkampe. Af disse er det ikke alle, som stadig dømmer 
håndboldkampe af forskellige årsager, men den hyppigste årsag, som de nye dommere angiver, er 
at tonen fra trænere, spillere og forældrene i hallen er for hård og det vil man ikke lægge ører til. 
DHF’s breddedommerudvalgsformand har i et radiointerview fortalt, at der mangler 500 dommere 
på landsplan for at få alle håndboldkampe dømt af uddannede dommere. I kreds 1 forventer vi, at 
vi i de kommende sæsoner skal have uddannet mindst 40 nye dommere for at kunne sikre, at alle 
kredsens håndboldkampe i fremtiden også kan dømmes af uddannede dommere.  

 
Opråb 

Selvom man som deltagende part i håndboldkampen skal have lov at engagere sig, så skal man 
huske på, at selvom intentionen i den kommunikation, som kommer fra trænerens, spillerens eller 
forælderens side er afsendt i bedste mening, så kan det blive modtaget på en helt anden måde af 
dommeren på banen.  
Når man kommunikerer til en dommer, så denne er gået grædende fra banen eller man decideret 
truer dommeren med fysisk afstrafning efter kampen, så er man gået LANGT OVER STREGEN, 
uanset hvor meget man mener, at man har ret til at engagere og ytre sig! 



Skulle I have mindre gode oplevelser med dommerne ude i hallerne, så send i stedet et skriv til 
undertegnede el. kontoret, så dommerudvalget i stedet kan give dommerne den hjælp som kan 
være nødvendig for at de også fortsat udvikler sig. Dommerudvalget har en ambition om at gøre 
alle dommerne så dygtige som de kan blive, uanset om det er U13 B, Serie 2 el. Liga. 

En stor tak til kontoret, i særdeleshed vores påsætter Vibeke, dommerudvalget, kredsbestyrelsen, 
dommerklubberne og dommerne for samarbejdet i indeværende sæson. Jeg har en klar ambition 
om, at det fortsætter og bliver endnu bedre i næste sæson.  

Mathias Krog 
Dommerudvalgsformand 
JHF Kreds 1 


