
JHF Kreds 6 Klubmøde 2019

Træningskampe:
Bestilles mindst 5 dage før via vores hjemmeside 

– alle klubber har fået mail med link. ( ikke blanket 
i år )

Stævneplanlægning.
Ved stævner skal i indsende Excel ark med kampene – er i, i 

tvivl så må i meget gene henvende jer til kontoret og få tilsendt 
en vejledning. Til dette års stævner vil der være nye 

startstakster – se hjemmesiden.
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Planlægning af kampe:

Det er vigtig at der fokus på planlægningen af kampe så vi udnytter 
dommerne bedst muligt så tænk ung før gammel ☺

I må meget gerne tænke lørdag ind i jeres planlægning.

Planlæg 1-dommer og 2-dommer kampe i den rigtige rækkefølge så vi 
mindsker brugen af dommere. 

HUSK at bruge den tid der er afsat til de enkelte hold – 50-60-70 min.
Se link på jhfkreds6.dk
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Planlægning af kampe:
Kredskampe planlægges så dommerne har deres ”Hoved” 

kamp først.
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HJÆLP TIL SELVHJÆLP:

Planlægning af kampe – denne version kostede 7 dommere på en 
dag, samt man har lagt mere tid end til kampene end foreskrevet:  

Ved bare at have rykket den sidste kamp U12 PIB op foran S2D 
havde klubben og JHF kreds 6 sparet udgifter til en dommer – der 

måske kunne være brugt et sted hvor der lige den søndag 
manglede en dommer ☺

Søn 50 min 10:30 U-10 Pige A før ombrydning           Dommer 1 Pulje 1 Horsens HK ØHK Hedensted

Søn 60 min 1120 11:30 U-14 Pige 1. Div. før ombrydning  Dommer 1 – 2 Pulje 3 Horsens HK Fredericia HK 1990

Søn 50 min  1220 12:30 U-12 Piger C før ombrydning          Dommer 2 Pulje 1 Horsens HK 3 Tørring IF

Søn

UDGÅET 
KAMP -
SAMRYKNIN
G 14:40 U-16 Pige 2. Division før ombrydning  Dommer 3-4 Pulje 3 Horsens HK Vejle Idrætsefterskole

Søn 15:50 U-14 Piger 2. div. før ombrydning         Dommer 3-4 Pulje 4 Horsens HK Team Haderslev-Vojens 2

Søn 16:50 Serie 1 Damer før ombrydning Dommer 5-6 Pulje 2 Horsens HK 3 Torsted HK

Søn 18:00 Serie 2 Damer før ombrydning Dommer 5 Pulje 5 Horsens HK 4 Torsted HK 2

Søn 19:10 U-12 Piger B før ombrydning                    Dommer 7 Pulje 1 Horsens HK 2 Klakring IF



JHF Kreds 6 Klubmøde 2019

Tidtager bord.
HUSK AT HJEMMEKLUBBEN HAR ANSVARET for dommerbordet – og derved 

at dem der sidder der også er ” uddannet ” til jobbet og kan assistere 
dommerne. Dette gælder også ved kampe hvor der ikke er nogle af 

KLUBBENS egne hold involveret – f.eks. kval, JM, afsluttende stævner etc.

Der har desværre haft et par episoder hvor der ikke har været helt styr på 
tidtager bordet. 

Husk der er en manual som beskriver hvad der forventes af tidtager og 
sekretær.

Den kan findes på jhfkreds6.dk/Dommere
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Tidtager bord
Resultatindberetning

Via DHF;s håndboldapp’en

Via HaandOffice

SENEST 15 min. efter kampslut!!
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NYT i 2019

U9 – kampe H U S K tid til at rykke målet efter 
endt/endte kampe. JERES ANSVAR at målene 

står korrekt.
Holdkort – skal være udfyldt ved kampstart. 

MAN er ikke spilleberettiget hvis man ikke står 
på holdkortet – derfor udsendes mail inden 

kampstart.
F I K T I V E spillere er IKKE spilleberetiget –

med mindre det er rettet inden kampstart – de 
er jo ikke i besiddelse af et spillercertifikat.
SÅ HOLDKORT incl.FIKTIVE spillere skal der 

være styr på ellers koster det.


