
 

 
 
 
Deltagende:  
Bjarne Mikkelsen ( kreds 3), Lars Luk Nielsen (Kreds 8), Henning Winther (kreds 
6), Flemming (Kreds 2), Mathias Krog (Kreds 1), Jesper ( Kreds 7), Niels Bo 
Nielsen (kreds 5), Peter Schumacher ( kreds 4), Claus Adelgaard (HRØ), Per 
(FHF), Michael ( DU), Thomas Rich (DU), Lars Hagenau (DU), Henrik Mouritsen 
(DU), Kristine Nyboe (DHF uddannelseskoordinator). 

     
 
 
  Den 14. juni 2022 
Referat fra dommerledelsesmøde 
 
Som aftalt indkalder DHF’s dommerudvalg hermed formændene for de lokale 
dommerudvalg til dommerledelsesmøde 
 
OBS. Thomas Rich ankommer først kl. 18:30 
 
Mandag den 23. maj 2022 
 
Scandic Vejle  
Flegborg 8  
7100 Vejle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Punkt 1 Velkomst 

Punkt 2  Bordet rundt – nyheder lokalt v/ alle 
Per (FHF): Ny formand.  
Peter (kreds 4): Der er sat et nyt DU-udvalg, efter Peter er tiltrådt som 
formand. Udfordring at der ikke er nogle strandhåndbold hold. Men de har 
dog afholdt Beachdommerudd. Med 18 tilmeldte.  
Jesper: DU i kreds 7 er udvidet, for at få lagt vægt på uddannelse. De har 
lavet en undersøgelse på hvad er det der gør at dommerne er stoppet.  
Mathias: DU kreds 1 bliver udvidet, for at samle kræfterne i DU frem for i 
dommerklubberne 
Flemming (Kreds 2): Der er store problemer med tilråb, hvilket har ramt 
dommerne antallet hårdt. Dette er et stort indsatsområde.  
Bjarne (Kreds 3) Nyt udvalg og store problemer med rekruttering.  
Lars Luk (kreds 8): Vi har mange unge ambitiøse dommere, som vi også skal 
have bearbejdet til at dømme lavere end deres niveau. 
Henning (kreds 6) Dommerklubberne er nu rene sociale klubber, og 
beføjelser ligger nu fuldt ud i udvalget. 
Claus Adelgaard (HRØ): Dommer- MUS bliver kørt online. Disse er frivillige 
og de får hver 15 min samtale.  
Niels Bo (kreds 5): Udd.ambasadør bliver udpeget i hver klub, som giver en 
kortere kommunikationsvejr ind til klubberne. Dette ses som en stor mulighed 
for bl.a. rekruttering af dommere. 
 

Punkt 3  Nye spilleregler til den kommende sæson v/ Jørn Møller 
 
JM gennemgår de nye regler ved brug af EHF standardiseret slideshow, 
som bliver brugt på alle opstartsmøder. Dette slideshow er KUN til 
dommerinstruktører.  
 
Nogle highlights:  

- Mulighed for harpiksfri bold – nationalt bestemt 
- Passivt spil – fra 6 til 4 afleveringer 
- Skud til hoved- reglen gælder, når der er åben spilsituation- ingen 

forsvarsspiller mellem. Det skal være det ”farlige skud” som skal 
dømmes.  

- Ny cirkel til opgiverkast osv. 
 

 App udkommer med nye spilleregler 
 
I regeltesten som udkommer i bredde og elite kommer ikke til sommer. 
Tidligst omkring jul.  
 
Ønske om at vente med at sende regeltesten ud efter juli, da der ikke er 
nogen på kredskontorene til at supportere adgang til ie.dif.dk 

Punkt 4 Uddannelse v/ Thomas 
Hvordan kan vi gøre det bedre så vi når ud med uddannelserne til 
dommerne?  
Pt. Er der 6 ud af 9 udbudte kurser i maj / juni blevet aflyst pga. for få 
tilmeldte.  
 
TR: Driften ligger hos kredsene. Lige nu er det DU i samarbejde med DHF 
Adm. Som fastlægger kurserne.  
 
Vi bør have et årshjul, hvor det er nemt at overskue og planlægge ud i 
fremtiden. Men tag evt. kredsene/ uddannelsesansvarlige med i planlægning, 
så de på sigt selv kan finde kursussted og fastlægge dato, informér 
uddannelseskoordinatoren, for at oprette og registrere kurset.  
 
 



 

 

Punkt 5 Kortbanedommeruddannelsen v/ Thomas 
Efter sommerferien så begynder DU at pushe denne uddannelse.  
Har vi instruktører nok?  
TR: Ja, vi har 20 dommerinstruktører, derefter kan vi hurtige opgradere 
regelinstruktørerne og dernæst kan udviklingsafdelingens konsulenter være 
behjælpelige.  
 

Punkt 6  Rekruttering af dommere v/ Michael 
Der eksisterer to problemer:  

1. Ikke nok på kursus 
2. Dem der har været på kursus, ikke holder mere i 2-3 år.  

Det er vigtigt at I, ude i kredsene ved hvad det grundlæggende problem er. 
Sørg for at få det faktuelt på plads, i så høj grad som muligt.  
 
Vi skal selvfølgelig både rekruttere og fastholde, men vi kan ikke gøre begge 
dele 100%.  
 
So-me kampagne der omhandler rekruttering bliver skudt af i 
august/september. Sørg for at have nogle kurser ude i kredsene, så dem der 
bliver rekrutteret, nemt kan finde et kursus, så de kan komme i gang. Derfor 
skal der være kursustilbud slut september/ start oktober.  
 
Henning: Vi vil gerne have kampagnen i august og kurser i midt september. 
Kampagnen skal indeholde den gode historie. (bredde/karriere/socialt)    
 
Niels Bo: Hvem er målgruppen? Vi har nemmere ved at fastholde de mere 
”modne” dommere. Michael: Den oprindelige tanke er studerende 20-30 år.  
 
Schumacher: Vi skal ud i håndboldhallerne og værge med håndgribeligt 
materiale og ikke kun med historier med karriere-dommerne 
 
TR: Husk at der kan også stilles modkrav til foreningerne om at de skal være 
med til at rekruttere dommere. Kredsene kan/ skal ikke løfte opgaven alene.  
 
 
Michael slides vedlægges som bilag.  
 

Punkt 7  Nyt fra Beach v/ Henrik 
Spilleregler er sendt ud fra administration. MOU: Er det sendt ud til jeres 
dommere? (Enstemmigt: Ja!)  
De lokale Beachstævner er startet. D. 28/5 starter DHF Beachturen.  
Mou: Ønsker jeres beachdommere- bredderegeltest? – (Enstemmigt: Ja!) 
 
 

Punkt 8 Løbekrav til den kommende sæson v/ Thomas 
Der blev foreslået mere lempelige løbekrav til breddedommere, for at komme 
dommermanglen til livs. Dette udarbejder MOU et oplæg til dette.  
 
Det er senere konkluderet, at de tidligere vedtagne løbekrav til næste sæson 
fastholdes efter en grundig dialog mellem de relevante parter. 
 
 

Punkt 9 Instruktørseminar 2022 v/ Thomas 
 
Der er sendt en ”save the date” ud. Følg op på den ude i jeres områder. Et 
tilmeldingslink i nærmeste fremtid.  
 

 

Punkt 10 Eventuelt 
 


