
 

 Brøndby den 27. januar 2020 

 

 
 
 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 4 2019-2020 
 

Torsdag den 16. januar 2020 kl. 18.00 – 21.30 i Odense 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen 

(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau 
(LH) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Opsamling fra seneste møde. 

 LH fandt det væsentligt at notere, at der på dommerledelses-
mødet var 100% opbakning fra dommerledelsens side til at  
rekrutteringen af dommer- og regelinstruktører fremadrettet skal 
foregå ud fra instruktørernes personlige og faglige kvalifikationer 
og kompetencer. 

 
 
Punkt 2 Regeltest og løbetest. 

 DU drøftede med afsæt i debatten på dommerledelsesmødet i 
november, om der skulle justeres på kravene i løbetesten eller 
om de skulle være uændrede. 

 HRØ og FHF skal afklare deres endelige holdning til G2-G4 og 
melde dette tilbage til MOU. Herefter vil der kunne udarbejdes 
en indstilling til beslutning.  

MOU har været i gang med at kigge på spørgsmålspuljen til 
regeltesten og arbejder med en pulje på 200 spørgsmål foruden 
IHF-spørgsmålene og efterspurgte hjælp til opgaven. 
Der blev spurgt til, om det var realistisk at vedligeholde så stor 
en spørgsmålspulje. 

DU konkluderede, at der ikke skulle gøres yderligere ved puljen 
af spørgsmål før der havde været kontakt til Jørn Møller Nielsen. 

Det blev konstateret, at der var behov for at få afklaret, hvordan 
DU bliver støttet mht. regelfortolkning på beach handball, børne-
håndbold og i forhold til uddannelsesmaterialer. 

Vedrørende den praktiske afvikling af regeltesten skal det 
undersøges, om det er muligt at få angivet en regelhenvisning 
ved forkert svar. 



 

Behovet for en pulje med træningsspørgsmål skal drøftes 
yderligere. Det samme gælder spørgsmålet om, hvordan man 
sikrer, at dommerne regelmæssigt kigger i regelbogen. 
Disse mere langsigtede perspektiver tages op til drøftelse på et 
senere DU-møde. 

TR kontakter Bjarne Munk Jensen med henblik på at afklare, 
hvordan 2. divisionsdommerne skal testes forud for sæsonen 
2020-21. 

 Beslutninger: 

 Testformen i 2020 bliver med 30 faste spørgsmål (som i 
2019), da der pga. regelændringer ikke vil være tilstræk-
keligt med tid til at arbejde ud fra andre modeller 

 TR kontakter JMN med henblik på en afklaring af 
spørgsmålene om støtte til regelfortolkning. 

 
 
Punkt 3 Beachdommere. 

 Begrebsdebatten fra DU-mødet i november blev genoptaget, da 
MOU havde en frygt for, at de ellers besluttede begreber kunne 
skabe unødig forvirring. 

Det blev herefter besluttet at arbejde ud fra følgende betegnel-
ser for beach-grupperingerne: International beachdommer, 
national beachdommer og lokal beachdommer. 

Tilsvarende anvendes der følgende betegnelser på udvikler-
siden: International delegeret, national beachudvikler og lokal 
beachudvikler 

 
 
Punkt 4 Dommerinstruktører. 

Under dette punkt blev det indledningsvist præciseret, at MOU 
er testansvarlig, men at arbejdet med det regelfaglige indhold i 
testen sker i et tæt samarbejde med UA.  

LH er ansvarlig for dommeruddannelsen, mens UA er ansvarlig 
for regler/opstartsmøder. LH/UA samarbejder og supplerer 
hinanden på disse to felter. 

LH konstaterede, at det desværre ikke var muligt – som ellers 
lovet – inden udgangen af januar at melde en dato ud for årets 
instruktørsamling, da han manglede en tilbagemelding fra regel-
fortolkeren. 

Der vil inden for den nærmeste fremtid blive udsendt en mail til 
dommerledelsen mhp. at indsamle indstillinger af instruktører 
som enten regelinstruktører eller dommerinstruktører. 

Det overvejes, om dommerinstruktører evt. kan tilbydes videre-
uddannelse i form af en supervision. 



 

Der er behov for en DISC-certificering af en dommerinstruktør i 
Vest. LH har en oplagt kandidat. Der er midler til dette formål. 

LH er i samarbejde med administrationen ved at kigge på mulig-
heder for en ensartet elektronisk evaluering af dommerkurserne. 

 
 

Punkt 5 Dommeruddannelsen. 

 Status på arbejdet med den nye dommeruddannelse blev  
 gennemgået. Grundmodul 1 (GM1) er i brug. Grundmodul 2  
 (GM2) vil være klar til brug efter den 15. februar. 

 Arbejdet med udvikling af et Grundmodul 1 på en ny udvikler- 
 uddannelse er sat i gang og modulet vil være klar til brug fra den  
 15. juni 2020. 

 Der foreligger mange gode idéer til indhold på overbygnings- 
 moduler. 

 LH lagde op til en drøftelse af et nyt udviklingsskema uden tal  
 og karakterer. Der var forskellige holdninger til dette. LH frem- 
 lægger et mere konkret forslag på kommende DU-møde. 
 
 

Punkt 6 Rekruttering. 

 Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 

Punkt 7 Årsplan. 

 DU gennemgik aktuelle og kommende arbejdsopgaver og  
 aktiviteter og indplacerede disse i årets fire kvartaler. 
 TR konstaterede, at oversigten klart viste, at første halvår er det  
 markant travleste for udvalget. 

 Sæsonens øvrige DU-møder blev fastsat til: 
 Torsdag den 20. februar 
 Torsdag den 2. april + dommerledelsesmøde 
 Torsdag den 14. maj 
 Onsdag den 17. juni 
 

 

Punkt 8 Eventuelt. 

 Spørgsmålet om eventuel justering af dommergrupperingerne  
 afventer p.t. yderligere behandling internt i JHF 

 TR beklagede, at invitationen til temadagen den 4. januar blev  
 udsendt så sent, at mange var forhindrede i at deltage. 
 
 
 

Referent: UJO 


