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Odense, den 29. september 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære dommer 
 
Sæsonen banker på døren – selv om I allerede har været i gang med opstartsmøder såvel som 
diverse kampe og stævner.  
 

Påsætning  

Der er lavet påsætning til og med den 25. oktober.  

Vi har lidt tekniske problemer med vores system i øjeblikket, så vi kan ikke sende 
påsætningsjournaler til jer på kampe, registreret i JHF – hvilket vil sige alle senior 
divisionskampe, U-17 og U-19 samt U-15 1. div. kampe.  

I vil modtage tilsigelser, men alene på de kampe der er ”FHF kampe”, alle øvrige kampe vil kun 
fremgå i jeres kampprogram i Håndoffice. Hold jer derfor løbende opdateret på Håndoffice, da I 
kan være påsat kampe, som I ikke har modtaget påsætningsjournaler for. 
Vi håber, at de hurtigt finder fejlen, og får det til at virke på alle kampe.  

 
Gruppering / Parsammensætning 

Gruppering og parsammensætning er nu tilgængeligt – Parsammensætning 

 

Turneringssamarbejde med JHF 

Som nævnt på opstartsmøderne vil vi fremadrettet samarbejde med JHF om turneringen for 
ungdom. Det vil være fællesrækker i alle U-19 og U-17 rækker samt U-15 1. & 2. div. 

 
Påsætning på tværs af Lillebælt  

Vi har nu endelig effektueret det formelle samarbejde vedr. dommerpåsætningen med Jylland, 
hvilket vi betyde at I vil kunne få kamp i det Jyske både som enedommere og som par, hvilket vi 
håber I har lyst til. Skulle I ikke have lyst til at dømme kampe udenfor Fyn, så bedes I melde dette 
ind til Christian eller Peter-Tommas.  

Når I dømmer i Jylland, vil det være Christian der stadig vil være jeres påsætter, og dermed også 
Christian I skal melde afbud til, hvis I ikke kan dømme en kamp I er påsat, uanset hvor kampen 
spilles.  

Når I har 2-dommerkampe i Jylland, vil der være krav om samkørsel, så vi mindsker 
kørselsudgifterne – hvilket vi håber, at I har forståelse for.  

Christian Pedersen                         /                 Peter-Tommas Møss 

Dommerpåsætter            Dommeradministration 

https://www.haandbold.dk/media/19990/dommertrup.pdf

