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DHF dommerudvalg



DHF spørgeundersøgelsen 2018/2019   

 704 personer svarede på spørgeundersøgelsen

 Fordelt på FHF 63, HRØ 134, JHF 507 svar

 Så mange konkrete fakta svar udstikker en retning
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Fakta fra DHF spørgeundersøgelsen
2018/2019

 ”Har lyst til at videreuddanne mig”
 ”Vil vide mere om at lede en håndboldkamp”
 ”Ønsker mig flere personlige og faglige 

kompetencer”
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Konkretisering af 
” At gøre dommerne så 
dygtige de kan blive”

Mere selvsikre og ansvarlige som dommere og 
udviklere
Større personlig værktøjskasse gennem arbejdet 

med yderligere faglig og personlig udvikling
Større gennemslagskraft i dommergerningen
Større indsigt og forståelse for spiller og træner 

adfærd

7



DHF DU og DL vil naturligvis støtte 
op om dommerens egen situation 
og læring

Dommeruddannelsen GM1, GM2 samt den 
kommende OM1
Udvikleruddannelsen GM1 samt den kommende 

GM2
Kommende OM2, OM3 og videre
Den “uundværlige”
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Retningen er fokus på dommerens egen situation og læring

Mere taletid og egen refleksion til og hos dommerne
Dommerne skal i udgangspunktet tage mere ansvar for egen læring for dermed at 

udvikle samt skabe den nødvendige kvalitet og det nødvendige ejerskab
Gode bud på dommernes overordnede udgangspunkter bør i fremtiden være  

tematiserede, altså ”hvad skete der”? - ”hvor er jeg nu”? – ”hvor skal jeg hen”? 
”og hvordan kommer jeg konkret videre”?
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Status på uddannelserne – er i drift, eller på vej..

GM1 dommeruddannelsen (15-12-2019) i drift
GM2 dommeruddannelsen (15-2-2020) i drift
GM1 udvikleruddannelsen (15-6-2020) i drift
OM1 dommeruddannelsen (15-12-2020) i udvikling
GM2 udvikleruddannelsen (15-6-2021)
OM2 dommeruddannelsen (15-12-2021)
OM3 dommeruddannelsen (15-6-2022)
OM4 dommeruddannelsen (15-12-2022)
OM1 udvikleruddannelsen ( 15-6-2023)

så dygtige de kan 
blive

dommerne

At gøre
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GM2 dommeruddannelsen

Hvad er den gode dommer

Basale spilleregler
Tekniske spilleregler

Ungdomsregler

Kortbaneregler

Haandoffice

DIF portalen og regeltræning
Tid i sportshallen

Elektronisk evaluering

Den gode dommer

Regel 8
Regel 8 og videolæring

Beslutningskriterierne

Kropssprog

Tid i sportshallen

Introduktion til to dommersystemet
Elektronisk evaluering
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OM1 dommeruddannelsen

Den gode dommer

Ledelsesformer
Indflydelssfære

Identitet, rollen, adfærd og 
handlinger

DiSC person og adfærdsprofil

DiSC person og adfærdsprofil og 
konflikter
Relationer om personen

Udviklingsmuligheder

Konfliktløsninger

Den proaktive cirkel

Foretrukne konfliktstil
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GM1 udvikler uddannelsen

Formål og mål med uddannelsen

Udviklingsskema 2020/2021
Kommunikation generelt

Feedback og seance

Tematisering af dommernes 
udfordring

Videosekvenser med de fire 
beslutningskriterier

Elektronisk evaluering

14



Aktiviteter og sammenhænge til at understøtte

• Vedligeholde 
GM og OM

• ERFA møder
• Supervisioner 
• Feedback

• GM1
• GM2
• OM1

• GM1
• GM2
• OM 1
• OM 2

Dommere Dommerudviklere

Vedligeholdelsesteam
Dommerinstruktører

Udviklingsteams

UDVIKLING AF MODULER VEDLIGEHOLDELSE AF MODULER 

Aktiviteter og sammenhænge til at understøtte

• Vedligeholde 
GM og OM

• ERFA møder
• Supervisioner 
• Feedback

• GM1
• GM2
• OM1

• GM1
• GM2
• OM 1
• OM 2

Dommere Dommerudviklere

Vedligeholdelsesteam
Dommerinstruktører

Udviklingsteams

UDVIKLING AF MODULER VEDLIGEHOLDELSE AF MODULER 
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Tak for jeres tid og 
god sæson
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