
 

 Nyborg, den 20. juni 2021 

 

 
 
 
 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 7 2020-2021 
 

Mandag den 25. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00 på MS Teams 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen 

(NBN), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau (LH), Martin Gjeding 
(MG), Jørn Møller Nielsen (JMN) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 Ulrich Andreasen (UA) deltog i pkt. 1-3. 
 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde. 

 Godkendt uden kommentarer. 
 
 
Punkt 2 Info fra DU-formanden. 

 TR bød velkommen til JMN og orienterede om arbejdet i 
udvalget. JMN præciserede, at hans rolle primært er relateret til 
spillereglerne. 

TR orienterede om den aktuelle situation, hvor kampe genop-
tages indendørs. Retningslinjer er meldt ud lokalt. Det vil være 
helt i orden, at nogle dommere venter med at dømme til efter 
sommerferien. 
 

 
Punkt 3 Opstartsmøder 2021/22. 

 UA fremlagde et oplæg til opstartsmøderne. Der er blevet kigget 
på formål og mål med møderne og ’læring gennem involvering’ 
skal være et centralt princip. 

UA har fået hjælp til en ’værktøjskasse’ fra bl.a. LH, Martin 
Lykke og Lars Faartoft. Video skal understøtte en stor del af 
indholdet. 

UA præsenterede et forslag til et program og pointerede, at et 
sådant program ikke ville kunne gennemføres på ’den sædvan-
lige times tid’. 



 

JMN kunne oplyse, at der ikke kom nogen nye regler til den 
kommende sæson. 
Regelgennemgangen kan tage afsæt i spørgsmål fra regeltesten 
2020, som havde givet problemer for dommerne.  
Flere kredse har tilkendegivet at de ønsker en gennemgang af 
tolkningen i forhold til fløjenes forsvarsspil. 
Der vil også være behov for en gennemgang af kortbanespillet 
og -reglerne. 

LH oplyste i den sammenhæng, at en kortbanedommeruddan-
nelse er på vej. 

JMN præciserede, at reglerne er sådan, at en dommer skal 
deltage på et opstartsmøde for at vedkommende kan dømme i 
den pågældende sæson. 
I de år (hvert fjerde år), hvor der kommer nye regler, skal man 
deltage, hvis man ikke vil miste sit dommerkort. 

TR oplyste, at han p.t. overtager ansvaret for opstartsmøderne 
og de nye materialer, da UA udtræder af DU. TR takkede UA for 
hans indsats i udvalget. 

UA redegjorde kort for baggrunden for sin udtræden af DU. 

UA’s oplæg præsenteres på det kommende dommerledelses-
møde. 

 
 
Punkt 4 Instruktørsamling 2021. 

Årets instruktørsamling afholdes søndag den 22. august i 
forlængelse af 2. divisionssamlingen. CA afklare, hvornår denne 
slutter. 

JMN forventer at skulle bruge 60-90 minutter på regelgennem-
gangen. 

LH modtager regelmaterialer fra JMN senest den 1. juli. 
LH arbejder videre med det fælles fundament. 

 
 

Punkt 5 Beachhandball. 

MOU informerede om den igangværende Beach Tour. Der er 
stor tilslutning til denne. 

MOU efterspurgte afklaring på, hvem der har ansvaret for  
beachreglerne, når UA er udtrådt af DU. 

Det blev slået fast, at eventuelle indstillinger til international  
beachdelegeret vil skulle behandles i beachudvalget. 

MOU orienterede endvidere om årets online regeltest, som vil 
være klar til brug i juni. 

Arbejdet med online træningsspørgsmål har i en periode været 
sat i bero pga. mange opgaver på beachdelen. MOU sender 
spørgsmålene (ca. 160) til godkendelse hos JMN. 



 

MOU har klargjort skema med løbetest til udsendelse til de 
lokale DU-formænd. 
 

 

Punkt 6 Dommeruddannelse. 

LH kunne oplyse, at uddannelseskataloget nu er færdigudviklet 
og tilgængeligt på DHF’s web, hvor hele dommeruddannelsen 
nu præsenteres på en selvstændig side under ’uddannelse’ 

LH har givet de lokale DU tilbagemeldinger vedr. de indstillede 
instruktører. 

Der er udarbejdet oplæg til program for uddannelsesaktiviteter i 
sæsonen 2021/22. LH afventer p.t. tilbagemelding fra UJO. 

I august starter arbejdet med udvikling af GM2 på udviklerud-
dannelsen. Deadline for dette arbejde er den 15. december. 

LH har indkaldt til møde med de udviklingsansvarlige den 14. 
september. Den 21. september afvikles der erfa-møde for 
instruktørerne. I august vil der blive indkaldt til møde i 
vedligeholdelsesteamet.  

LH benchmarker med Jonas Primdahl i forhold til rekruttering, 
fastholdelse m.m. 

TR roste HRØ’s initiativ med online dommeruddannelse. 

TR ønskede at vide, om spillereglerne er tilgængelige på 
forbundets web. JMN kunne oplyse, at det ikke var tilfældet, 
men at der ved seneste regelændring i 2016 var produceret et 
stort antal fysiske bøger, som var blevet udsendt til de lokale 
administrationer. 
 

 

Punkt 7 Eventuelt. 

NBN kunne fortælle, at JHF var på udkig efter en ny indstillings-
ansvarlig, da Flemming Beck har valgt at trække sig. Der er 
udarbejdet en stillingsbeskrivelse, som er DU-formændene og 
bestyrelsen. TR har været sparringspartner i processen. 

UJO kunne oplyse, at Jeppe Behrendt Bendtsen har opsagt sin 
stilling i DHF, hvilket har betydning i forhold til support på regel-
testen. I den sammenhæng foreslog JMN, at der uddannes 
personer fra DU-regi, som kan arbejde i Idrættens e-læring. 

Foranlediget af en konkret forespørgsel blev det drøftet, om der 
skulle uddeles erkendtligheder til afgående instruktører og 
udvalgsmedlemmer. 

CA informerede kort om de dommersamtaler og -møder med 
regellæring, som HRØ afvikler. 

NBN mindede om håndboldpasset, som alle dommere også skal 
huske at aktivere. 



 

Der afholdes dommerledelsesmøde den 7. juni. Mødet placeres 
i trekantsområdet. Forud for dette holdes et kort DU-møde. 
Emner/punkter til dommereldelsesmødet sendes til TR. 

 
 
 

Referent: UJO 


