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Kære dommer 
 
Vi håber I alle har haft et godt nytår, og er klar til at komme ud med fløjten igen i 2022.  
 

Automatisk dommerpåsætning 

Vi er kommet i gang med den automatiske påsætning, og opstarten har fungeret godt selv om der 
selvfølgelig kommer lidt, som skal rettes til hen ad vejen.  

Påsætning 

Der laves en ”ny” påsætning hver søndag nat – hvor der bliver påsat kampe for de kommende 3 
uger. Påsætningen vil være tilgængelig for jer om onsdagen efter kl. 15.00 – dette vil være 
gældende for alle dommere i 3. div. og underliggende rækker. 

Der laves selvfølgelig også daglige påsæntinger for den periode der er påsat søndag nat, 
kommer der afbud fra dommer eller flyttes kampen, vil den blive genpåsat i perioden – så vil 
modtage påsætninger dagligt som normalt, medens de ”store” påsætninger kun sker natten til 
søndag, og dem vil I modtage om onsdagen – via. dommerændringsjournaler og i Håndoffice.  

Opdatering af jeres fravær / tilgængelighed 

Eksempel med udgangspunkt i påsætning den 16. januar.  

Deadline for opdatering af tilgængelighed og fravær 

Dommere Opdatering for periode Frist 

3. div. og Fynsserie 6 uger frem (16/1 – 27/2)  Onsdag den 12/1  

Alle øvrige dommere 3 uger frem (16/1 – 6/2)  Onsdag den 12/1  

Vi er klar over, at fristen ikke kan overholdes i forhold til påsætningen den 16/1, men fremadrettet 
er fristen for opdatering være onsdag, så har Christian tid til at lave de ting han skal, inden den 
automatiske påsætning kører.  

Fristerne (dage) vil være faste og datoerne vil selvfølgelig blive skubbet en uge, så den 
påsætning vi laver den 23. januar, vil være som vist nedenfor. 

Dommere Opdatering for periode Frist 

3. div. og Fynsserie 6 uger frem (23/1 – 6/3)  Onsdag den 19/1  

Alle øvrige dommere 3 uger frem (23/1 – 13/2)  Onsdag den 19/1 
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Tjek tider med din makker 

En af de ting der er konstateret med den automatiske påsætning, er at vi har haft en del splitpar.  

Det kan selvfølgelig skyldes at man er forhindret de enkelte dage og makkeren ikke er, men 
nogle af de splitpar de er lavet, er også fordi jeres tilgængelighed ikke er identiske, f.eks. vil det 
have konsekvens hvis en dommer kan dømme fra kl. 12.00, medens makkeren kan dømme fra 
12.10 – eller hvis en dommer dømmer 100 minutter og den anden 120 minutter, så vil der 
automatisk blive lavet splitpar, så hjælp os og jer selv med at lave jeres tilgængelig så identisk 
som muligt.  

Samarbejde med JHF 

Indenfor den nærmeste fremtid, vil vi indlede et samarbejde med JHF vedr. påsætningen. Det vil 
for jer betyde, at I kan komme til det sydlige Jylland og dømme kampe, hvis de mangler – og 
omvendt kan vi få Jyske dommere til Fyn hvis vi har brug for assistance. Kampene vil blive påsat 
i den normale påsætningsprocedure, og afregningen for kampen vil stadig komme fra FHF. 

Midtvejstest 

Det er fra DHF breddedommerudvalg besluttet, at ingen dommere fra 2. div. og i underliggende 
rækker ikke skal have midtvejs løbetest i denne sæson, så ingen blive indkaldt – det er blot jeres 
testresultat fra opstartsmøderne der vil tælle i hele sæsonen.  

Fysisk træning 

Den 27/12 havde vi en seance hos en fysioterapeut, der gennemgik en række øvelser, der skulle 
styrke ben, lægge og anker, så vi forhåbentlig kan undgå flere skader blandt vores dommere. Det 
var en rigtig god dag – og vi har fået nogle øvelser som I alle er velkomne til at benytte jer af.  

I finder øvelserne her 

Turneringsterminer 

Med baggrund i den igangværende pandemi, er det besluttet at turneringen forlænges til og med 
den 24. april 2022. Klubberne får mulighed for at flytte kampe ind i denne periode. Vi ved ikke 
hvor mange der vil benytte sig af muligheden, men I skal forvente kampe også i april måned. 
Denne ændring gælder i alle rækker fra 2. div. og ned.  

Husk evalueringsmødet den 20. april, sæt allerede x i kalenderen – invitation kommer senere på 
året.  

 

Med ønsket om en rigtig god 2. halvsæson. 

 

Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 

Dommerudvalget 
Per Rasmussen 

 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/nyhedsbreve/

