Dommerudvalget
Sæsonen 2021/2022 er slut, og det er tid til både at se tilbage men også berette lidt om, hvad der kan
forventes for breddehåndbolden i Jylland og særligt breddedommerne.
Igen i denne sæson er der lavet et kæmpestort stykke arbejde ude i hallerne for at få afviklet alle de spændende kampe, som afvikles i det jyske.
Det er gået meget fornuftigt, og der har ikke været klager direkte på dommerudvalgsformandens bord. Ser
vi på indberetning af røde kort til trænere og spillere er det min fornemmelse, at indhold og antal har ligget
i niveau med tidligere og jeg håber fortsat på, at vi får minimeret antallet af røde kort for især brok. Til
gengæld glæder det mig, at det tyder på, at budskabet om mere fairplay i forhold til hårde tacklinger på de
angribende spillere har båret frugt specielt i ungdomsrækkerne.
Jeg har ikke set de antal røde kort som tidligere år og håber på, at det skyldes, at spillet er blevet renere til
glæde for både spillere, trænere, tilskuere og dommere.
Jeg vil gerne tale om større fokus på rekruttering af breddedommere, det vender jeg tilbage til senere i min
beretning.
Covid-19 har også i denne sæson spillet os et puds. Mange kampe er enten blevet aflyst
eller flyttet hvilket har resulteret i at påsætterne har med meget kort varsel skulle fortælle
dommerne at kampen ikke blev til noget eller var flyttet. Dommerne har også i den rolle
været en meget aktiv spiller, så tusinde tak for det.
Tilsammen gør det, at der er ekstra pres på her sidst på sæsonen, som samtidig er blevet forlænget for at
kunne nå at afvikle det fulde kampprogram. De ekstra kampe efter nytår betyder desværre også skader hos
dommerne, som igen betyder flere kampe til de resterende dommere.
Mange dommere har hjulpet med at tage ekstra kampe i perioder med sygdom, skader og udsatte kampe,
og de fortjener alle en stor tak for indsatsen gennem hele sæsonen for at være med til at få kampene afviklet
og hjælpe kamppåsætterne i pressede perioder.
Dette blev også sæsonen, hvor automatisk dommerpåsætning blev indført i hele landet. Der var lidt forskel
på, hvornår det lokalt blev implementeret, og de sidste kom med omkring nytår. Det har ikke været helt uden
udfordringer, og selvom kamppåsætterne gør alt hvad de kan, så har det ikke hele tiden været helt hensigtsmæssigt hvordan kampene er blevet påsat, og det har medført lidt undren og frustration blandt nogle
dommer-grupper. Vi håber på, at løbende forbedringer af systemet kan være med til at mindske uhensigtsmæssighederne.
Jeg lovede en forklaring på det større fokus vi skal have på rekruttering af nye dommere. Vi står fortsat
overfor en kæmpe udfordring, at flertallet af vores dommere bliver ældre og ældre og modsvares ikke af
den tilgang vi får aldersmæssigt.
Desuden kæmper vi en svær kamp med andre udfordringer, som de unge dommere også gerne vil have tid
til. Nutidens nye dommere prioriterer bredt og har mange valgmuligheder og søger bredt, det betyder desværre også, at de ikke altid prioriterer dommergerningen så højt, som vi kunne ønske, men vi forsøger
fortsat at gøre det attraktivt for de unge dommere, så vi kan fastholde dem i dommergerningen. De unge
dommere tilkendegiver, at de ønsker at lave noget sammen socialt og gerne samling i forbindelse med
stævner, hvor der både er plads til det seriøse sammen med en mentor men også de festlige indslag. Det
skal vi gøre noget mere i fremadrettet.
Et stort arbejde, der stadig er pågående, er rekruttering og fastholdelse af nye dommere, og det er ikke
blevet mindre relevant efter de seneste par sæsoner med tilbagegang på dommersiden. Emnet har stor
fokus i dommerudvalget og tiltag mv. sker i godt samarbejde med den lokale dommerledelse.
Med det sagt, så bliver der allerede taget flere gode tiltag rundt om i landet for at tiltrække nye dommere,
og det er fantastisk. Vi må aldrig stoppe med at udvikle og udføre gode idéer lokalt, og det er vores opgave
i dommerudvalget at sikre, at disse tiltag bliver synliggjorte og delt til resten af landet.

Ingen snak om fastholdelse af nye unge dommere uden en opfordring til alle
klubber. Den næst hyppigste årsag til, at unge dommere stopper med at dømme
håndbold igen, er tilråb af negativ karakter fra tilskuere og forældre. Det er helt
urimeligt, at en helt ny ung dommer både skal kunne have fokus på sin dommergerning og samtidig tackle negative tilråb fra tilskuerpladserne, så derfor har
vi brug for jeres hjælp.
Vores ønske er, at alle klubber tager aktivt stilling til denne problemstilling og
ikke tolererer den slags opførsel blandt klubbens tilskuere og forældre – uanset
om det er på hjemmebane eller udebane. F.eks. ved at have det med i klubbens
værdisæt og som minimum både opfordre til og håndhæve de 10 forældrebud i
DHF’s nye vidensgrundlag; Rigtig, sjov håndbold.
Vi håber dermed i fællesskab at skabe bedre og mere trygge rammer for nye
dommere, som ønsker og brænder for at være en del af vores sport og hjælpe
med at afvikle kampene til en god oplevelse for ALLE parter.
Jeg har herunder listet en opgørelse af aktive dommere rundt om i Jylland og
det er meget trist læsning. Så min store opfordring til alle: Vi skal have nye dommere tilført vores dejlige sport for ellers vil det få uoverskuelige konsekvenser.

Oversigt over aktive dommere pr. 17.4. 2022 der således ud:

Kreds 1
Kreds 2
Kreds 3
Kreds 4
Kreds 5
Kreds 6
Kreds 7
Kreds 8
Total

Antal aktive dommere pr. 1/3 2016

Antal aktive dommere pr. 1/3 2017

Antal aktive dommere pr. 1/3 2020

184
121
157
162
98
162
88
148
1120

159
101
142
122
95
150
95
153
1017

149
104
120
110
101
145
78
187
994

Antal aktive dommere pr. 17/4
2022
125
98
95
83
80
110
65
125
781

STV har i den forgangne sæson på lige fod med de lokale kredse haft stor fokus på at "genstarte" dommerne
efter Covid-19 og specielt være aktiv og en medspiller i forhold til at få gang i indstilling grupperingerne A &
B sammen med de lokale indstillingsansvarlige, samt fortsætte det gode samarbejde med HRØ der er kommet i stand over de sidste sæsoner.
Det er lykkes at få en del dommere ind i systemet fra kredsene efter et godt samarbejde med de ansvarlige
lokalt og i STV, og der er i øjeblikket allerede rykket et par op i 2 division fra den rutinerede gruppe og
yderligere 4 par i spil for nuværende til eventuel oprykning, så arbejdet har båret frugt.
Desuden er vores pigepar endelig rykket officielt op i 2 division efter et lidt langt og afbrudt forløb qua
Corona, så dejligt at den opgave også blev løst til gavn for dommerne.
Der er indstillet 2 par til oprykning til 1 division og indstillet et emne til EDU som ny observatør, så der er
godt gang i hjulene både ind og ud af STV på den positive måde.
STV vil gerne takke de lokale kredse for samarbejdet og samtidig er der et stort ønske om at samarbejdet
med HRØ på tværs af landet fortsætter i den positive retning der allerede er sat.
Sluttelig en stor tak til Dommerudvalget under både JHF og DHF for et godt og konstruktivt samarbejde med
STV.
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor tak til alle de ildsjæle ude i kredsene, der har gjort en stor indsats
for både at skaffe og fastholde vores nuværende dommerstyrke og kæmpet uge for uge for at dække antallet
af håndboldkampe.
Der skal også lyde en stor tak til Dommerledelsen, Styregruppe Vest, kamppåsætter Lars Schouw Nielsen,
kontoret i Hobro samt bestyrelsen for et godt samarbejde i den forgangne sæson.

Jeg vil også gerne takke Dommerudvalget i DHF for et godt samarbejde, sammen er vi stærke.
Niels Bo Nielsen
Dommerudvalgsformand, JHF

