
 

 
 
 
 
Dommerudvalgets Beretning 2020 
 
Et tilbageblik på 2020 er alt for hurtigt overstået – Vi startede op med en fællessamling for 
alle dommere i kreds 6 – det blev en stor succes, hvor vi fik mulighed for at være sammen 
efter den meget lange sommerferie efter nedlukningen i marts. Vi fik gennemført de obliga-
toriske løbe- og regeltest for alle vores dommere med stor og engageret deltagelse. Alle var 
klar til at sikre en god start på håndboldsæsonen, der dog fik en brat ende med nedlukningen 
af breddehåndbolden i oktober 2020. 
 
Alle håndboldens aktører lever for at træne og spille kampe – dommerne savner også hånd-
bolden med glade mennesker der mødes, hvor venskaber for livet skabes og som er med 
til at skabe den magi, holdspil er for både børn og voksne. 
 
Vores vigtigste opgave bliver at holde sammen på dommernetværket – det er en stor udfor-
dring når limen, der holder sammen på dommerne og motiverer samværet om kampene 
ikke er muligt! 
 
Vi er også nervøse for at miste dommere, der pga. den nødtvungne pause mister deres 
tætte tilknytning til håndbolden – især de unge dommeres tilknytning til dommergerningen 
er skrøbelig i de første år, ligesom vi også skal arbejde hårdt på, at vores erfarne dommere 
ikke bruger den lange pause som anledning til at lægge fløjten på hylden. 
 
Vi har iværksat nedennævnte tiltag for at sikre, at ALLE vores dommere mærker, at de ikke 
er glemt og at der kun er tale om et midlertidigt brud med vores fælles passion - håndbolden. 
 

•  Virtuelle netværksmøder med udvalgte dommersegmenter 
 

•  Ungeevents hvor vi bruger Ligakampe som tema og evaluerer via    
 Teams/Zoom 

 

•  Konkurrencer på sociale medier med aktiv stillingtagen til dommerfaglige  
 spørgsmål. 

 

•  Forberedelser af virtuelle regelkurser 
 

•  Personlig kontakt til de dommere, der forholder sig passive 
 

•  Nyt stort kickoff arrangement som opstart efter corona nedlukningen. 
 

 
 
Det er vores ambition, at ovennævnte tiltag vil sikre, at vi også er ca. 135 aktive dommere i 
JHF kreds 6, der er klar til at varetage opgaven med fløjten, når vi igen skal i gang. 
 
På det sportslige område har 2020 været et år hvor Kreds 6 forsat er repræsenteret med 2 
dommere i Elitegruppen (Jacob Hansen og Kalle Thygesen). Vi er også stærkt repræsente-
ret med 3 liga-observatører i Bjarne Munk Jensen, Jørgen Svane og Keld Løvqvist. Desuden 
har vi i 2. Division, som styres under Styregruppe Vest, både Morten Lefty Christensen og  



 

 

 
 
 
 
Jeff-Henri Eskerod Riegels repræsenteret.  
Tak til jer for at være gode ambassadører, for kreds 6 ude i landets haller. 
 
 
Dommerudvalget i Kreds 6: 
 
Jeff-Henri Eskerod Riegels Forretningsudvikling 
 
Louise Smedegaard Meic  Rekrutteringsansvarlig 
 
Henning Winther   Uddannelsesansvarlig 
 
Bjarke Søndergaard   Udviklingsansvarlig 
 
Hannibal Gregersen  Ungeansvarlig 
 
Mike Thygesen   Dommerudvalgsformand 
 
 
Vi er klar med regelkursus, dommerbordskursus og til at støtte klubberne for at få håndbol-
den godt i gang igen! 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i dommerudvalget for kampen i 
det forgangne år – tak til Conni, Lisbeth og Georg på kontoret, samt bestyrelsen i JHF Kreds 
6. 
 
Sidst men ikke mindst en store tak til dommerklubberne for deres engagement i hverdagen 
og ikke mindst deres indsats ved planlægningen og gennemførelsen af vores store kick-off 
event for dommerne d. 6 september 2020 – vi får brug for jer igen! 
 
 
 
Horsens 2021-02-20 
 
Mike Thygesen 
Dommerudvalgsformand i JHF kreds 6 
 
 


