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Beretning fra Dommerudvalget  
 
Så er endnu en sæson ved at være overstået og det har været et spændende år. 
Sæsonen 2019/2020 er slut, og det er tid til både at se tilbage men også berette lidt om, 
hvad der kan forventes for breddehåndbolden i Jylland og særligt breddedommerne. 
Igen i denne sæson er der lavet et kæmpe stort stykke arbejde ude i hallerne for at få af-
viklet alle de spændende kampe, som afvikles i det jyske. 
Det er gået meget fornuftigt, og der har ikke været klager direkte på dommerudvalgsfor-
mandens bord. Ser vi på indberetning af røde kort til trænere og spillere er det min for-
nemmelse, at indhold og antal har ligget i niveau med tidligere og jeg håber fortsat på, at 
vi får minimeret antallet af røde kort for især brok. 
Til gengæld glæder det mig, at det tyder på, at budskabet om mere fairplay i forhold til 
hårde tacklinger på de angribende spillere har båret frugt specielt i ungdomsrækkerne. 
Jeg har ikke set de antal røde kort som tidligere år og håber på, at det skyldes, at spillet 
er blevet renere til glæde for både spillere, trænere, tilskuere og dommere. 
Jeg vil gerne tale om større fokus på efteruddannelse af breddedommere, samt at det 
nye Dommerudvalg under DHF skulle få søsat både rekruttering og efteruddannelse af 
dommere og udviklere, det vender jeg tilbage til senere i min beretning. 
 
Antallet af aktive dommere har igennem de sidste par år ligget stabilt omkring 1100 ak-
tive dommere. I år er vi er ikke de samme mere, faktisk med et fald til 994 dommere som 
er en tilbagegang på  mere end 100 dommere i det jyske i forhold til 2016, et tal som vi 
skal have vendt. Det glædelige er, at i mange kredse er det lykkedes at få flere nye 
yngre dommere i gang, men ikke så mange, at det giver en væsentlig fremgang i forhold 
til dem, som stopper af den ene eller anden årsag. 
Vi står derfor fortsat overfor en kæmpe udfordring, at flertallet af vores dommere bliver 
ældre og ældre og modsvares ikke af den tilgang vi får aldersmæssigt. 
Endvidere kæmper vi en svær kamp med andre udfordringer, som de unge dommere 
også gerne vil have tid til. Nutidens nye dommere prioriterer bredt og har mange valg-
muligheder og søger bredt, det betyder desværre også, at de ikke altid prioriterer dom-
mergerningen så højt, som vi kunne ønske, men vi forsøger fortsat at gøre det attraktivt 
for de unge dommere, således at vi kan fastholde dem i dommergerningen. De unge 
dommere tilkendegiver, at de ønsker at lave noget sammen socialt og gerne samling i 
forbindelse med stævner, hvor der både er plads til det seriøse sammen med en mentor 
men også de festlige indslag. Det skal vi gøre noget mere i fremadrettet. Der har i kreds 
8 været et fremragende initiativ med at få nogle nøglepersoner til at stå for rekruttering 
og det er lykkedes særdeles godt. Vi havde Jonas Primdahl oppe for at fortælle hvad og 
hvordan de havde gjort, noget vi alle helt sikkert kunne lære af. 
Det glæder det mig, at samarbejdet mellem kredsene er blevet endnu tættere ved sam-
menlægning af kreds 1,2 og 4 og JHF’s kontor, og et tættere samarbejde mellem kreds 
7 og 8. Det er vejen frem og en bedre forståelse for hinandens udfordringer. 
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Oversigt over aktive dommere pr. 1.3. 2020 der således ud : 
 
 Antal aktive 

dommere pr. 
1/3 2015 

Antal aktive 
dommere pr. 
1/3 2016 

Antal aktive 
dommere pr. 
1/3 2017 

Antal aktive 
dommere pr. 
1/3 2020 

Kreds 1 174 184 159 149 
Kreds 2 118 121 101 104 
Kreds 3 163 157 142 120 
Kreds 4 164 162 122 110 
Kreds 5 113 98 95 101 
Kreds 6 143 162 150 145 
Kreds 7 84 88 95 78 
Kreds 8 164 148 153 187 
Total 1123 1120 1017 994 

 
 
Indstillingsgruppen og talentbanen. (3. division herre) & 2. div. 
STV har i den forgangne sæson arbejdet med dommere i spændet fra toppen af de lo-
kale kredse i 3.division til toppen af 2.division med oprykning til Elite gruppen for øje, 
samt sikker og udviklende drift af 2.divisions rækken til klubbernes bedste.  
Til den igangværende sæson blev der indført Indstillingsgruppe B som rummer de dom-
mere som de lokale kredse indstiller og som samtidig virker lokalt i 3.division – gruppen 
er ”kravlegård” til Indstillingsgruppe A og har til formål at hjælpe og understøtte dom-
merne frem mod de udfordringer der ligger i A gruppen – herunder gøre dem klar til de 
forventninger der ligger på regelkundskaber, fysiske test etc. i deres videre forløb, samt 
alt andet omkring dommer gerningen såsom pres på banen, ledelse mv. 
Gruppen har været en succes og der kan leveres nye dommere til Indstilling A som sty-
regruppen også driver med de dommere der indstilles til oprykning til 2.division, og som 
bygger flere lag på de færdigheder som dommerne kommer med fra de lokale kredse 
samt Indstillingsgruppe B, og i sidste ende kan resultere i oprykning som 2.divisions 
dommere. 
Indstilling A er en flydende proces hvor dommerne kan rykkes op og ned gennem sæso-
nen, og der derved sikres en pipeline op mod den eksisterende 2.divisions gruppe. Som 
noget nyt i år arbejdes der med løbende oprykninger af dommere gennem sæsonen, 
hvis de rette evner og resultater opnås, og der er lavet et set-up der sikre en god og sik-
ker overgang til de dommere der kommer i oprykning – der er i år rykket 4 dommere op i 
dette nye set-up som fortsættes i den kommende sæson. 
2.divisions gruppen er delt i 2 segmenter – Talentgrupperingen med 4 dommer par samt 
den etablerede gruppe med flere dommerpar – der skal fra 2.divisions gruppen indstilles 
dommere til Elitegruppen og der kan i år indstilles hele 3 par fra styregruppen til even-
tuel oprykning til Elitegruppen. 
Ligesom dommerne udvikles og modnes i styregruppen, gælder dette også for mentorer 
& udviklere for dommerne der sikres sparring og muligheder for dygtiggørelse gennem 
deres arbejde i styregruppen – vi har i år været så heldige at modtage flere kvalificerede 
emner til udvikling i gruppen end vi kan tilbyde virke, og forhåbentlig fortsætter dette 
fremover, således at der også kan sendes udviklere videre i systemet som observatører 
under Elite gruppen. 
 
 
DHF 
Fra Elitedommerudvalget er der følgende : Efter en lidt kaotisk start med stor fokus 
på ”andre ting” dvs challenges og elektronisk Team Timeout har vore dommere samlet 
set har gjort det godt herhjemme. Så stor tilfredshed med dommerne generelt også fra 
divisions foreningen. 
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Vi har igen i år fra JHF’s side været rigtig godt repræsenteret i elitegruppen og på inter-
nationalt niveau. Sådan har det være igennem de sidste par år og der arbejdes hårdt og 
målrettet på, at vi fastholder denne position. 
Flere af vores internationale dommere får nogle af de afgørende og svære kampe i ud-
landet. Vore  bedste dommere Mads og Martin samt Line og Karina har desværre ikke 
gjort det helt så godt til de sidste slutrunder (EM, VM). Det kan være svært at forstå, 
hvordan dommere, der har dømt flere finaler på både dame- og herresiden, ikke kan 
holde det tidligere niveau.  Her skal vi også i DHF overveje om vi kan forberede dom-
merne endnu bedre end vi har gjort denne gang. Vi kan så glæde os over, at vi denne 
gang havde 2 par med til EM i januar og Henrik og Jesper indfriede til fulde forventnin-
gerne i deres 2 kampe ved EM. 
 
Jeg startede min beretning med at skrive, at jeg ville vende tilbage til, hvordan det i sæ-
sonen 2019/2020 er gået med det nye Dommerudvalg, samt hvad der kan forventes at 
ske i løbet af næste sæson. 
Dommerudvalget blev etableret over 2018/2019. Det er nu disse personer i Dommerud-
valget bestående af formand Thomas Rich og Claus Adelgaard fra HRØ og Ulrik Andre-
asen fra FHF og Henrik Mouritzen fra JHF og Lars Hagenau fra HRØ og undertegnede. 
Dommerudvalget har brugt efteråret til at finde sine ben at stå på og har arbejdet 
målrettet på at få igangsat initiativer, der fremmer både rekruttering og uddannelse af 
breddedommere og ikke mindst en ny dommeruddannelse som er igangsat. 
Dommerudvalget lægger stor vægt på åbenhed og involvering, og at vi derfor søger at 
træffe beslutninger i tæt samarbejde med den samlede dommerledelse samt at invol-
vere f.eks. dommerinstruktører i udviklingen af dommeruddannelsen. 
Vi vidste, at opgaven ikke var let, men vi synes selv, at vi er nået et pænt stykke med ar-
bejdet. Jeg håber og tror fortsat på, at det nye Dommerudvalg vil komme til at tegne 
nogle nye og givtige initiativer, som vi på dommersiden vil få gavn af mange år frem i ti-
den. 
Vi forventer i løbet af efteråret 2020 at kunne udbyde en ny udvikleruddannelse som 
skal være landsdækkende. Det tager tid og er ikke nogen let opgave at løfte, men vi tror 
på det.  
Dommerne rundt om i Danmark har været til elektronisk test i år + sidste år og det er en 
ny måde at kalde alle dommerne til en regellæring på. Det er noget som vil blive genta-
get i de kommende år for det giver en pejling for Dommerudvalget om hvad der skal fo-
kuseres på i de opstartsmøder som afholdes rundt om i landet hvert år. Samtidig vil den 
på en ny og moderne måde kunne bidrage til, at dommerne på en elektronisk og let 
måde løbende vil kunne teste sig selv og holde sin viden om håndboldreglerne ajour. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor tak til alle de ildsjæle ude i kredsene, der har 
gjort en stor indsats for både at skaffe og fastholde vores nuværende dommerstyrke og 
kæmpet uge for uge for at dække antallet af håndboldkampe. 
Der skal også lyde en stor tak til Dommerledelsen, Styregruppe Vest, kamppåsætter 
Lars Schouw Nielsen, kontoret i Hobro samt bestyrelsen for et godt samarbejde i den 
forgangne sæson. 
Vi fik desværre lukket sæsonen på en mærkelig måde på grund af Corona virussen. 
Men vi håber, I alle har det godt og har passet på jeres familie og jer selv. 
 
 
Århus d. 29.4. 2020 
Niels Bo Nielsen 


