
 

 
Brøndby den 31. oktober 2022 

 
 

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2022-2023 
 

Søndag den 23. oktober 2022 kl. 14.00 – 17.00, Microsoft Teams/ 
Aarhus 
 
 
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Claus Adelgaard 
(CA), Lars Hagenau (LH), Kim Eriksen (KE) og Niels Bo Nielsen (NBN)  
 
Online: Jørn Møller Nielsen (JMN), Kristine Nyboe (KEN), Kasper Tolstrup 
(KT) 

 
Dagsorden 
   
 

1. Gennemgang af DHF-uddannelsesstrategi v/ Kasper Tolstrup Andersen 
Nedslagspunkter:  
- Dataen som er tilgængeligt via Haanda, er for mangelfuld til at kunne danne 

konklusioner udefra.  
- Der er ikke ensretning indenfor uddannelse mth. pris, udførelse osv.  
- Forslag om en samlet kursusorganisering i Brøndby, kredsene skal i højere 

grad fokusere på den lokaleforankring, lokalefaciliteter osv.  
- Udbuddet indenfor dommeruddannelser er fyldestgørende.  
- Forretningsmodellen bør være lønsomt i forhold til belægningsgrad, økonomi 

og deltagerantal. Uddannelse skal være rentabelt, således at de investerede 
midler fra de klausulerede midler kan frigøres og geninvesteres.  

- Nye platforme:  
o E-mailautomation system; automatisk udsendelse til alle registreret 

med håndboldpas. Vi kan markedsføre os meget mere præcist; 
hverv, bopæl, tidsinterval. 

o Der kommer en ny DHFs hjemmeside, hvor det vil være muligt at 
markedsføre uddannelser tydeligere, samt mulighed for at betale 
online/ up-front.  

TR spørger ind til, hvem der har været involveret i processen ift. 
Dommeruddannelse? KT: ikke nogen direkte fra DU, da dommeruddannelserne 
har et ry for at være velfungerende. Men UU er blevet hørt til uddannelser 
generelt.  
 
TR udtrykker undring over, at Dommerudvalgets arbejde med uddannelse 
gennem de seneste 3 år ikke er nævnt i større grad, men flere steder slet ikke er 
nævnt og andre steder blot en fodnote. Samt at udvalget ikke har været valgt 
som en del af interviewrækken til udarbejdelse af strategien, når 
uddannelsessetup’et i dommerregi fylder så meget som det gør. 
 



 

JMN: Husk at sæt økonomi af til revidering af materiale, hvis det fortsat skal ske 
udenfor kontoret i Brøndby. KT: Dommeruddannelser bliver skrevet ind i 
uddannelsesstrategien.  
 
LH: Involvér gerne Dommerudvalget i det fremtidige arbejde og implementering 
af strategien og jo før, jo bedre. 
 

2. Evaluering af indhold og afholdelse af opstartsmøde 
Bredt udsnit af materiale var tilgængeligt. Grønspættebogen kom for sent ud i 
forhold til opstartsmøder, derfor bør DHF udsende denne skrivelse til de 
dommere som har været til opstartsmøde før grønspættebogen, blev udsendt.  
 
CA: Præsentationen til opstartsmøderne bør være mere ”plug n’ play”, således 
det hele er samlet i ét slideshow.  
Regelgennemgangen var et supergodt slideshow.  
 
TR: Flere steder tyder det på, at ikke hele det tilsendte materiale er blevet 
gennemgået på opstartsmøderne – bl.a. Rigtig, sjov håndbold og 
kortbanemateriale. 
 
Opstartsmøderne evalueres videre sammen med den samlede dommerledelse 
ultimo november. 
 

3. Evaluering af løbetest og regeltest 
MOU: Løbekrav har ikke blokeret for at få dommerne ud – Godt! 
I forbindelse med regeltesten er der fortsat dommere, som ikke tager den. Disse 
bliver ikke påsat. Men spørgsmålet er; hvad gør vi ved dem, som ikke tager deres 
test? 
CA: Bør testen være fortløbende, efter deadlinen er afsluttet. Men dommerne, 
som kommer efter en endt deadline, skal tage testen og efter endt test vil de få 
adgang til et autogeneret diplom, således det er dommerne selv som skal 
fremvise bevis på at de er klar til at dømme igen. KEN undersøger dén mulighed.  
 
KEN vil oplære den lokale administration, således de kan de mest basale 
funktioner i ie.dif.dk 
 
TR: Der har været en udfordring med at de nye regler lanceres d. 1/7. Dette 
betyder, at nogle dommere ikke har fået den nye regelgennemgang inden de skal 
ud og dømme. Kan kredsene imødekomme dette, så der ikke forekommer 
forvirring ifm. en turnering.  
CA: I HRØ er det udelukkende private dommerpåsættere.  
 
NBN: Det er ikke optimalt at kredsene ikke taler sammen, således tre kredse 
holder OB møder samtidig og oveni tre stævner. Det er IKKE godt nok! Dette har 
NBN nævnt for kredsformændene og tager den med videre i FHF.  
 
JMJ: Løbetesten for 2. division. Dommerne bør være delt op i to grupper. Èn 
gruppe som kan dømme 2. div og op, hvis de består elitekravet. Dem der ikke 
består elitekravet, men derimod et fastsat krav fra DU, kan kun dømme 2. div.  
TR: MOU + CA+ JMJ laver et oplæg til hvordan kravene skal være for 2. div.  



 

 
MOU + CA + Lars Hansen (STV) udarbejder et oplæg til dommerudvalget, med 
henblik på hvordan testkravene kan se ud for 2. div. til den kommende sæson. 
 
MOU: Husk at der er obligatorisk midtvejs løbetest for 2. – 3. div samt G.0- 
denne skal være afhold inden udgangen af januar 2023. 
 
Uddannelse generelt 
LH har haft møde med kredsenes udviklingsansvarlige. Her blev det anbefalet at 
vi fik et fælles skema, som udviklerdommeren og dømmer mindre. HRØ har et 
skema1, som kan bruges til formålet.  De udviklingsansvarlige laver en indstilling 
til DU, med henblik på national implementering.  
CA: Det er et langt sejt træk at implementere vores udvikleruddannelser.  
NBN: JHF har tidligere gået frivillighedens vej i forhold til dommernes 
uddannelser. Det er slut nu. Nu bliver uddannelserne obligatorisk.  
CA: Vær mere synlige med uddannelsesplanen i uddannelseskataloget, så det er 
til at genfinde for slutbrugeren, administrationen og DL/ DU.  
 

a. Dommerudd. centralt/ decentralt.- Vi ser en tendens til, at dér hvor 
kredsene har noget ejerskab, bliver kurserne fyldt. Hvordan kan vi bruge 
den viden?  Udgår, afventer implementeringen af den nye udd.strategi. 
 

b. DU- intro til kortbanekurser? Der er umiddelbart stor prisforskel på hvad 
kredsene tager for et kortbanedommerkursus. Kan dette have 
indvirkning på antallet af afholdte kurser? Og hvad kan/ skal DU gøre? 
Udgår 
 

c. Vurdering af instruktør-kandidater – skal vi droppe to af kandidaterne 
efter gentagne afbud?  
Hvis instruktørerne ikke melder tilbage, eller melder forhåndsafbud, så 
kan vi ikke bruge dem. TR: LH har beslutningskompetencen til at træffe 
denne beslutning.  
Udvalget er enige om at to instruktører ikke lever op til forventningerne 
og derfor ikke skal fremgå af instruktørlisten længere. 
 

4. Indhold og dato til kommende DL-møde 
Det bliver et fysiskmøde. Punkterne bliver; OB møder, uddannelser, løbetest, 
regeltest 
Mødet bliver afholdt i Trekantområdet d. 28/11. Aftensmad kl. 17:30 og 
mødestart 18:30-21:30 
 

5. Tiltag om Rigtig, sjov håndbold 
Det er blevet besluttet at der skrives fire artikler – set fra en dommers synspunkt. 
Det bliver TR, LH, Jonas Primdahl og en dygtig 3. div dommer fra kreds 6. De 
kommer på forskellige medier.  
Hvordan sikrer vi synlighed ude i hallerne? Forslaget gik oprindeligt på at få trygt 
en dommertrøje med et RSH-budskab. Det har HRØ, kreds 1,4 og 6 sagt god for 
(knap 800 dommere). Dette bliver meget bekosteligt og der vil skulle søges om 

 
1 Bilag 1. 



 

ekstra midler fra bestyrelsen til gennemførslen. Alternativet bliver at der 
arbejdes på, at dommerne får udleveret strygemærker, som dommerne selv skal 
stryge på, der hvor er der plads (formentlig på den nederste del af ryggen). Dette 
bliver testet af i administrationen i øjeblikket.   
  

6. Dato for næste DU-møde 
Teams, TR kommer med en invitation.  
 

7. Eventuelt 
JMJ:  
- Elitedommerudvalget vil ud at kigge på potentielle nye elitedommerpar. Kom 

gerne med 5 makkerpar som en bruttotrup, som JMJ og Martin Gjeding kan 
tage ud og vurdere.  

-  
CA: 

Informere STV (Lars Hansen) om dette og tager den videre dialog med EDU. 
- Hvordan får vi info ud til dommerne for 1. div kvinder- nyhedsbreve.   

EDU/Adm. skal sikre, de dommere STV og HRØ har meldt ind til EDU til 1.div. 
dame kampe, også får tilsendt nyhedsbreve. 
 

KEN:  
- Henvendelse fra Herning om de må benytte sig af dommere under 

uddannelse til deres påskecup til at dømme U9-U11.  
- Ja, så længe de har deres dommerkort.  
 
LH:  
- Må man bliver dommer, når man sidder i kørestol? Per Jensen har taget 

spørgsmålet videre til DIF og Parasport Danmark.  
TR: Vær obs på bestemmelser i de generelle håndboldregler.  
 
 
TR:  
- Bestyrelsen har bedt TR nedsætte en ekspertgruppe, der kigge på hvilke 

særregler i spillereglerne, der eventuelt kan udfases og hvilke regler der 
fortsat er relevante. Både dommere, regelfortolker, adm., BRUD, trænere 
mv. bliver en del af gruppen, så alle parter er repræsenteret.  

 
 

 
 
Referent: KEN 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Thomas Rich 
Formand, DHF DU 
 
 
 



 

Bilag 1: HRØ Dommerudviklingsskema 22-23 

Dato:

Slut Halv. 7m Adv. 2min. Disk. Adv. 2min. Disk.

Let

Dommerudviklingsskema 2022-2023

Spillested:

Dommer A:

Dommer B:

Udvikler:

Kamp nr.:

Øger vanskelighederne Reducerer vanskelighederne

Svær

OfficialsResultat Spillere

Meget svær

Række:

Vurderingsemner: - Ø

Udehold:

Hjemmehold:

Kamptype:

+

Normal

Indflydelse:

Skridt

Evne til at læse spillet

Ingen indflydelse

Straffekast

Angriberfejl

Kamp streg/forsvarsspiller

Passivt Spil

Personlige straffe

Målfelt

Atmosfære

Generelt Indtryk

Mindre gode bemærkninger:

Positive bemærkninger:

Forbedrings potentiale:

 
 
 
 



 

Vejledende forklaringer til dommerudviklingsskemaet  

gældende for HRØ - Sæson 2022-2023 
 

 

Kamptype:  
Type af kamp: (Generel vurdering af kampen set i forhold til intensitet og dommerfaglige udfordringer) 
Der sættes X ud for type af kamp. Dog kan man også differentiere pr. halvleg ved angive 1H el. 2H 

 

  

Let: Der spilles i den største del af kampen med en lille 

intensitet, og dommerne får i den største del af 

kampen få dommerfaglige udfordringer. Der kan 

forekomme enkelte intense perioder eller en intens 

afslutning. Dommernes præstation bør max. vurderes 

til 8 i en let kamp, da de ikke har kunne vise, at de 

kan håndtere svære dommerfaglige udfordringer.  

   

Normal: Der spilles i den overvejende del af kampen med 

normal intensitet, og dommerne får i den største del 

af kampen normale dommerfaglige udfordringer set i 

forhold til niveauet i rækken. Der kan forekomme 

enkelte svære perioder og/eller være en intens 

afslutning og/eller spænding om kampens resultat.  

   

Svær: Der spilles gennem hele kampen med meget stor 

intensitet samt meget stor fysisk kontakt, og 

dommerne bliver udfordret på et højt niveau gennem 

hele kampen.  

    

Meget svær: Der spilles gennem hele kampen med ekstrem stor 

intensitet samt ekstrem stor fysisk kontakt, og 

dommerne bliver konstant udfordret på et meget højt 

niveau.  

 

 

 

 

 

Indflydelse 
 
Hvilken indflydelse har dommerne på kampen: 

Der sættes X ud for type indflydelse. Dog kan man også differentiere pr. halvleg ved angive 1H el. 2H 

 

 Øger vanskelighederne: Dommerne er med til at øge vanskelighederne i 

kampen, bla. ved mange manglende kendelser, 

manglende spilforståelse o.l. 

 

Ingen indflydelse: Dommerne havde ingen indflydelse for kampens 

resultat 

 

Reducere vanskelighederne: Dommerne er med til deres kendelser, 

udstråling/personlighed og spilforståelse med til at 

reducere vanskelighederne. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Vurderingsemner: 
I udviklingsdelen er der 10 forskellige punkter/områder at vurdere på. Hvert punkt kan give  -  Ø  +  
Der sættes X ud for de enkelte områder. Hvis det er et dommerpar, kan man gøre forskel på dommerne ved  

at angive A eller B. Er der forskel på de to halvlege, så kan man angive 1H og 2H. 

 

Vurderingskriterier: 
 

- : Ikke tilstrækkelig Præstationen indfrier ikke forventningen 

inden for det pågældende område. Usikker 

og utilstrækkelig præstation med flere 

mangler inden for det pågældende område.  
 
Ø : God  Ø er udgangspunktet for den gode og stabile 

dommerpræstation uden væsentlige mangler, hvor der 

dog er en vis margin mht. fejlkendelser uden 

indflydelse på kampafviklingen. 

 

+ : Meget god  Ingen eller meget få uvæsentlige fejl inden for det 

pågældende område. Dommerne lever i høj grad op til 

forventningen og får vist, at de kan håndtere svære 

dommerfaglige vurderinger stort set fejlfrit inden for 

det pågældende område. 

 

 

Vejledende beskrivelser til de enkelte felter/områder: 

 

Evnen til at læse spillet: Er der den rigtige timing i indgrebene - efter ånden i 

spillet -, og minimeres antallet af unødige afbrydelser 

og indblanding? 

Ensartet vurdering over for begge hold og en klar 

forståelse af de muligheder, der er i spillet ved brug af 

fordelsreglen.  

Opmærksom på både brug samt misbrug af 

fordelsreglen. 

 

Skridt: Vurdering af skridt. Er manglende skridtkendelser 

skyld i efterfølgende forseelser? At der bliver scoret 

efter det 4. skridt? At en medspiller spilles fri og 

scorer? At forsvaret laver en forseelse, der skal 

straffes? 

Har dommerne fokus på de spilsituationer, hvor 

skridtforseelser oftest forekommer: Den boldførende 

spiller der skal bringe sig selv op i fart med bolden, 

spilleren der ændrer løberetning under dribling, 

spilleren der uden dribling laver en finte mod midten 

for derefter at gå på ydersiden, og contraspilleren der 

ikke kan finde en fri medspiller at aflevere til. 

 

Angriberfejl: Angriberfejl med/uden bold. Løbe/springe ind i en 

modstander. Vurderinger af screeninger (ben- og 



 

armstilling). Husk at der er de samme 

rettigheder/muligheder for både forsvars- og 

angrebsspillere. 

 

Straffekast: Vurdering af/forståelse for den oplagte målchance og 

linjen i straffekastene i hele kampen.  

Det hører med til positivlisten ikke at fløjte billige 

straffekast. 

 

Passivt spil: Har dommerne den rette vurdering af, hvornår 

forvarseltegnet skal vises, og det rette tidspunkt at 

fløjte for passivt spil på? Fastholdes den lagte linje i 

hele kampforløbet?  

Vigtigt, at spillets parter kan forstå dommernes evne 

til at læse spillet/”ønske om en ændring af 

spilsystem”  

Kamp streg/forsvarsspiller: Den rette vurdering af det lovlige og ulovlige 

forsvarsspil i midtzonen. Skaber dommerne 

den fornødne ro i midtzonen? Har dommerne 

forståelse for, at det er den første forseelse, 

der skal tages aktion på i spillernes 

positionskamp, så det ikke er reaktionen på 

den først forseelse, der bliver taget stilling 

til? Særlig fokus på forsvarsspillernes 

skub/omklamringer, og angriberes brug af 

ulovlige screeninger/høje albuer. Husk at 

der er de samme rettigheder/muligheder for 

både forsvars- og angrebsspillere. 

 
 

Målfelt: Overtrådt - angriber lander i feltet 

Angriber og forsvarets ulovlige brug af feltet 

Målmandens ageren i målfeltet 

 

 

Personlige straffe: Den generelle opbygning/brug af de personlige 

straffe. Er der en forståelig rød tråd i dommernes brug 

af de personlige straffe, som står i forhold til spillets 

hårdhed og intensitet? 

Har dommerne forståelse for brugen af de 4 kriterier, 

som er grundlaget for fortolkningen af de personlige 

straffe? 

Holder de fast i den lagte linje?  

 

 

Atmosfære: Generel vurdering af stemningen/atmosfæren i 

kampen. Det gælder overfor alle spillets parter.   

 

Generelt indtryk: Viser dommerne den rette fornemmelse for at være 

ledere af kampen. Udviser de 

”situationsbestemtledelse”? Tager de ansvar for 

kampafviklingen? Hvordan er dommernes udstråling? 

Udviser de myndighed på en positiv facon uden at 

virke arrogante? Udviser dommerne ro og overblik i 

pressede/svære situationer? Er alle signaler og 

markeringer tydelige og klare?  



 

Bevægelighed/løbemønstre i forhold til at være rigtigt 

placeret i forhold til spillet. Søger dommerne de mest 

optimale synsvinkler i forhold til den pågældende 

situation? 

 

 

 

Vejledende beskrivelser til de felter hvor man uddyber med bemærkninger: 

 

Positive bemærkninger: Her skrives kort og præcist, hvad der er gået godt, 

gerne også hvorfor det gik godt. 

 

Mindre gode bemærkninger: Her skrives kort og præcist, hvad der gik mindre godt 

og gerne en årsag til det ikke gik så godt. 

 

Forbedrings potentiale: Her skrives de områder hvor dommeren/dommerne 

skal arbejde med, skal som min. også indeholde ét 

løsningsforslag til det pågældende område. 

 

 

 

Revideret d. 28.09.2022 
 


