
 

 Brøndby den 27. maj 2019 

 

 
 
 
 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 4 2018-2019 
 

Mandag den 13. maj 2019 kl. 16.00 – 18.00 i Odense 
 
 
Deltagere:  Jørgen Svane (JS), Henrik Mouritsen (MOU), Jesper Kirkholm (JK) 

og gæst, Ulrich Andreasen (UA). 

 Afbud fra: Kim Linde (KL) og Martin Lykke (ML). 
 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning: 
 
Punkt 1 Løbetest/løbekrav 2019-20. 

 DU fastsatte indstilling til løbekrav for sæsonen 2019/20 med 
henblik på at opnå enighed om de endelige krav på det efter- 
følgende dommerledelsesmøde. 

 
 
Punkt 2 Opstartsmøder 2019-20. 

 DU konkluderede, at forventningen til instruktører på 
opstartsmøderne er, at de skal kunne formidle et budskab. Det 
handler om kvalitet ikke om antal. 

 Indstillinger af instruktører fra de lokale UU skal indsendes til 
Ulrik Jørgensen senest den 1. juni 2019.  

Dommerudvalget kommer tilbage med navngiven liste over 
instruktører medio juni. Instruktører bedes reservere 10. - 11. 
august til instruktørkursus/regelgennemgang. Instruktører skal 
både kunne varetage opstartsmøder samt dommerkurser. 

Indhold som DHF DU selv skal varetage i forhold til 
opstartsmøde: 

 Håndtering af håndbold på kort bane. Hvem skal lave 
uddannelsesmateriale til opstartsmøder? 

 Gennemgang af dommeruddannelse 

 Færdiggøre præsentation til brug på opstartsmøder (Ulrik 
Jørgensen) 

 



 

DU udarbejdede forslag til agenda for instruktørkurset og sørger 
også for booking af forplejning hos Bygholm afhængigt af 
agendaen, men uafhængigt af elitedommerne. 

 Beslutninger: 

 Indstillinger af instruktører skal indsendes senest 1. 
juni. 

 DU foretager den endelige udvælgelse af instruktører. 

 Instruktører skal kunne varetage både opstartsmøder og 
dommerkurser. 

 
 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 3 Dommeruddannelsen. 

 Der blev afholdt møde i arbejdsgruppen den 29. april. 

Administrationen arbejder med et udkast til det færdige 
materiale, som blot skal forfines inden det kan præsenteres 
offentligt. 

Dommeruddannelsen er klar til at kunne bruges på de 
førstkommende kurser i den nye sæson (fra september). 

 
 
Punkt 4 Online regeltest. 

30 spørgsmål er defineret og vil blive samt gjort klar i Idrættens 
E-læringsportal snarest. 

Alle dommere skal have 24 ud af 30 korrekte besvarelser og 
have bestået testen inden deltagelse på opstartsmøde. 60 
minutter til at gennemføre testen. 

DU drøftede, om testen eventuelt skal testen være gennemført 
inden instruktørsamlingen. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at udvide 
spørgsmålsbanken. Det kunne være instruktørerne, men det 
kunne også være andre frivillige. 

Regelgennemgang ved Jørn Møller optages på video og vil blive 
uploadet til Idrættens E-læring, således at alle dommere har 
adgang til enslydende regelgennemgang. 

JKM indhenter accept fra JMN og endelig beslutning træffes af 
dommerudvalget primo juni. Forventet budget ca. 10.000 kr, 
Herefter kan det vurderes om samme model kan gennemføres 
ved et lokalt opstartsmøde. 

 
 

Punkt 5 Rekruttering. 

 Arbejdsgruppen for rekruttering under dommerudvalget er klar.  
 Der ligger et budget på ca. 100.000 kr, men indholdet skal  



 

 afstemmes med DHF kommunikation (Katrine Munch Bech- 
 gaard) for at sikre brand identity. 
 
 

Punkt 6 Orientering fra beachudvalget. 

 Samling for beach dommere til DM turen afholdt med fysisk test  
 og forventningsafstemning. 

 Teoretisk test afviklet online forud for mødet 

 Stævnerne starter ultimo maj 
 
 

Punkt 7 Alderskrav i 3. division. 

 Aldersgrænsen for dommere i 3 division ønskes hævet fra 58  
 år til 60 år. 

 Spørgsmålet drøftes på dommerledelsesmødet. 
 
 

Punkt 8 Opfølgning på ungdoms-DM. 

 Flemming Beck har fået stor ros for afviklingen i Silkeborg. Med  
 fordel kan drejebogen fra dette stævne benyttes som rettesnor  
 fremadrettet af hensyn til ens afvikling. 

 Det anbefales generelt at konceptet på dommersiden ensrettes. 
 
 

Punkt 9 Dommerudvalgets sammensætning efter repræsentant-
skabsmødet. 

 Intet at referere.  
 
 
Punkt 10 Eventuelt. 

 Forårets påtænkte pigeseminar er blevet udskudt. Det blev  
 drøftet, om ejerskabet i forhold til planlægning og afholdelse bør  
 placeres i styregruppe vest fremfor i DHF’s DU. 
 HRØ’s piger skal fortsat inviteres til deltagelse. 
 
 

Referent: Ulrik Jørgensen – med afsæt i JK’s notater. 


