
 

 
 
 
 
 

    09. december 2022 
  
 
 
 

Referat fra dommerudvalgsmøde- Formøde til DL 3 2022-23 
 

Torsdag den 22. november 2022 kl. 19.00 – 21.30  
Teams 
 
 

Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Claus 
Adelgaard(CA) Kim Eriksen (KE) og Lars Hagenau (LH). 
Fra administrationen deltager: Kristine E. Nyboe (KEN)  
Afbud: Jørn Møller; Niels Bo Nielsen  

  

Dagsorden 
 
Punkt 1 Velkomst v/ TR 
  
Punkt 2 Løbekrav 

Det besluttes, at der umiddelbart ikke er nogle ændringer i 

løbekrav for 2. div.  

MOU: Forbereder sig på en evaluering på løbekrav fra 3.div og 
ned. DU’s anbefaling lyder på, at vi kører det samme set- up som 
i år.  

 
  
Punkt 3 Evaluering af opstartsmøderne 

Evalueringspunkter er bl.a. hvornår kan materialet være klar?  

Til næste år bliver det mere presset, da 2. div. samling skal 

flyttes. Muligheden er at holde 2. div samlingen ugen inden 

elitesamlingen. Kan materialet blive klar inden sommerferien? 

Instruktørsamlingen, som i år, skal afholdes før sommerferien.  

 
 
Punkt 4 Evaluering af Breddedommertest 
   

KEN: Den elektronisk udgave er administrativ tung, overvej om der 

skal være mulighed for at lave testen i forbindelse med OB-

møderne, hvis man har udfordringer med at lave den via. pc.  



 

Det besluttes, at MOU fremadrettet laver en regelhenvisning ifm. 
hvert spørgsmål. 

 
Punkt 5 Uddannelse 
 LH orienterer om status på uddannelserne i efteråret 2022 og 

planerne i 2023. 
  
  CA: Hvem står for at registrere hvem der er fremmødt/ udeblevet? 

KEN:  Det gør afsenderen af kurset. Dvs. er DHF den direkte 

afsender, så er det DHF uddannelseskoordinatoren som sørger for 

at følge kurset til dørs. Har man derimod købt et decentralt kurset, 

kun for den givne kreds, så er den kredskontoret som opretter, og 

afslutter kurset med ”gennemført/ udeblevet”. 

 

 

TR: For at dokumentere hvad økonomien er gået til, bør der 
udarbejdes en samlet dommeruddannelsesoversigt. Dette udføres 
af DHF uddannelseskoordinatoren.  

 
KEN: Der udfærdiges et skriv til administrationerne, for ensretning 
af kursusregistrering for dommeruddannelser.  

 
  
 

Punkt 6 Eventuelt  
 I.A.B 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 

Thomas Rich / Kristine Eriksen Nyboe 
DU-Formand 


