
 
 
 
 
 
Odense, den 06. september 2022 
Cirkl. 036. 

 
 
 
Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7 2021 til 30/6 2022 
 
Dommerpuljen for sidste sæson, er nu opgjort, og regnskabet kan I se 
nedenfor. 
 

Opgørelse af dommerpuljen i perioden 1/7-21 til 30/6-22 

  

Indtægter  
  

Minutafregning fra foreninger (inkl. stævner)           2.416.413  

Dommerkontingenter inkl. dommerandel af dommertøj 85.468,00 

Indtægter i alt 2.501.880,82 

  

Udgifter  
  

Dommerudgifter til kampe / stævner inkl. udvikling     2.411.466,20  

Dommertøj           61.315,00  

Administrative omkostninger          321.000,00  

Dommermøder og kurser             7.477,00  

Diverse dommermaterialer (scorekort m.v..)             5.130,00  

Udgifter i alt 2.806.388,20 

  

Resultat dommerpulje sæson 2021/2022 -304.507,38 

  

Den samlede sum i dommerpuljen er pr. 30. juni 2022 viser et underskud på 
304.507,38 kr.  

Dommerpuljen giver i sæson 2021 / 2022 et forholdsvis stort underskud. Underskuddet 
skyldes primært øgede udgifter til afvikling af kampe i forhold til vores budget. En del af 
forklaringen skal findes i, at der i sidste sæson var ekstraordinært mange flytninger af 
kampe, som har gjort at mange dommere er påsat til en eller to kampe på en hverdag, i 
stedet for flere kampe samme hal samme dag. Denne ændring giver en større udgift 
pr. dømt kamp. Dertil kommer, at kørselstaksten ekstraordinært er forhøjet med en 
forholdsvis stor %-vis stigning.  

Vi vil i denne forbindelse sende en stor opfordring til jer foreninger og ikke mindst jeres 
trænere – når I flytter kampe fra weekend til hverdag, så læg dem gerne i forlængelse 
af evt. andre hverdagskampe – det vil lette vores økonomi, men ikke mindst give mere 
fleksibilitet til vores dommere, som på den måde kan få flere fridage end de har nu.  



 
Bestyrelsen tager resultatet til efterretning. 

Det er besluttet, at de takster der meldes ud i dommerpuljen, kun vil være gældende i 
1. halvsæson – bestyrelsen vil ultimo december melde taksterne ud for 2. halvsæson. 
Disse takster vil tage udgangspunkt i puljens halvårsregnskab samt evt. ændringer i 
statens kørselstakster  

 

Minutfaktorer sæson 2022/2023 – 1. halvsæson 

På baggrund af det ovenstående regnskab, er det besluttet at forhøje taksterne for 1. 
halvsæson. Målet med stigningen vil være at skabe et overskud, og dermed ”dække” 
noget af underskuddet for sidste sæson ind.  

Bestyrelsen vil medio / ultimo december beslutte taksterne for 2. halvsæson. 

. 
 

Minutfaktor 1. halvår 4,90 kr. Takst forhøjet med 80 øre 

Minutfaktor 2. halvår x.xx kr.. Takst besluttes i december 

Minutfaktor stævner* 4,90 kr. Takst forhøjet med 80 øre 

Minutfaktor pokal og træningskampe* 6,80 kr.  Takst forhøjet med 80 øre 

 
* Her vil der være tillæg for divisionskampe– se mere på hjemmesiden. 

 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
 
Torben Christensen 
Økonomiansvarlig 
 / Brian Nielsen 
   Administrationschef 


