
 

 

Eksklusiv Partner: 

 

 
 
Odense, den 12. december 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære dommer 
 
Her følger december måneds nyhedsbrev.  
 

Påsætning  

Den fælles påsætning med JHF har nu stået på i en halv sæson, og overordnet har det fungeret 
godt, selv om der selvfølgelig stadig er lidt justeringer der skal på plads, for at det hele kommer til 
at spille 100%.  

Enkelte af jer, har undret jer over, hvordan og hvorfor dommere bliver påsat de enkelte kampe. Vi 
vil ikke kede jer med at beskrive al kodning for programmet – men de overordnede principper er 
beskrevet nedenfor – der er en række andre ting, som ligeledes danner baggrund for 
påsætningen, men de er ret så tekniske 

- Afstand til spillested 

- Tilgængelighed 

- Antal dage siden man sidst har dømt et af de implicerede hold 

- Ledige trupper (par) eller skal der bruges ”splitpar” 

- Antal kampe i øverste række i forhold til tilgængelighed 

Samarbejde med JHF 

Som i alle ved, har vi samarbejde på tværs af Lillebælt, hvor vi hjælper hinanden med dommere. I 
forhold til kampe i FHF (U-15 pige / drenge B og yngre og Fynsserie og serierækker) benyttes 
dommere fra JHF på Fyn hvis vi ikke selv kan påsætte kampene (ud fra tilgængelighed m.v..), og 
det samme gælder modsat, I vil kunne blive påsat i Jylland hvis de mangler.  

I forhold til Senior division og ungdomsrækker til og med U-15 A-rækker og AA-rækker, er rækker 
fælles FHF / JHF, og dermed sker påsætningen også fælles – så her er det ikke nødvendigvis at 
der bliver ”fyldt op” med fynske dommere inden der evt. kan blive påsat dommer fra Jylland – 
selvfølgelig ud fra de gældende kriterier, og det samme er gældende den ”modsatte vej”.  

Oplever I uhensigtsmæssigheder med systemet, har vi oprettet en formular I kan udfylde, med 
oplysninger om hvilken kamp der er tale om, og hvad udfordringen er (f.eks. i har ikke fået 
kampen, men er ledige og tilgængelige m.v.), så vil det indgå den en analyse vi laver af 
påsætningen løbende – så vi forhåbentlig kan få forbedret det hele løbende.  

Find linket her: Uhensigtsmæssigheder vedr. automatisk påsætning 
  

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/kortbane-og-paasaetning/
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Opdatering af tilgængelighed 

I forbindelse med den automatiske påsætning, skal I være opmærksomme på at systemet alene 
påsætter ud fra jeres tilgængelighed, så husk at have det opdateret med det I mener, og ikke 

hvad Christian plejer at vide    

Her har vi samlet et par eksempler på henvendelser, hvor der har været undren over påsætning 
eller mangel på samme.  

- Kamp kl. 20 som makker dømmer med en anden dommer.  

o Fejlen var her, at man var tilgængelig til kl. 21.00, og da kampen er 2x30 så varer 
kampen mellem 75 og 90 minutter (inkl. pauser) 

o Husk derfor, hvis I gerne vil dømme en kamp der starter f.eks. kl. 20.00, så skal 
tilgængeligheden sættes til 21.30 – for at I kan blive påsat 

- Dommerpar fra højere række eller JHF er påsat en kamp, hvor helt par er ledigt (til den 
pågældende række) 

o Den ene dommer har dømt et af holdene inden for tidsfristen. Krav om x antal 
dage fra man dømmer en kamp til man må dømme igen (kravet er fra 30 dage til 
19 dage al afhængig af den enkelte række) 

- Dommerpar ledigt, og dommerpar fra JHF dømte kampen (i en fællesrække) 
o Da rækken er en fællesrække, kan der påsættes dommere fra JHF i forhold til 

kørselsafstand, eller antal kampe i højeste række. 

Opdatering af tilgængelighed generelt 

Påsætningen til anden halvsæson går i gang umiddelbart efter foreningerne er færdige med 
redigeringen den 19. december, så husk derfor at få opdateret jeres tilgængelighed for januar 
måned.  

Vi har også en del træningskampe og stævner både før jul og mellem jul og nytår, så husk at 
have din håndoffice opdateret – også selv om turneringen ikke er i gang, så vi ikke skal lave 
påsætningen dobbelt.  

 
Praktisk info vedr. påsætning på tværs af Lillebælt  

Når I dømmer i Jylland, vil det være Christian der stadig vil være jeres påsætter, og dermed også 
Christian I skal melde afbud til, hvis I ikke kan dømme en kamp I er påsat, uanset hvor kampen 
spilles.  

Når I dømmer i Jylland, vil der være krav om samkørsel, så vi mindsker kørselsudgifterne.  

 

Nyt tøj 

Mange af jer har gået og ventet længe, på nyt tøj. Der har været et par store udfordringer i forhold 
til sponsorer og tryk. Det ser endelig ud til, at der er ved at være styr på tingene, og derfor 
kommer der i løbet af ugen en mail, hvor I bliver spurgt til ændringer i tøjstørrelser, og hvordan I 
skal forholde jer, hvis ikke den registrerede tøjstørrelse passer jer længere – den registrerede 
tøjstørrelse fremgår også af den mail I får senere i ugen. Vi udsender tøjet, så I har det, inden 
første spillerunde d. 8. januar. 
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Struktur 

Der har i længere tid været arbejdet med strukturen i hele Håndbold Danmark. Det har nu 
resulteret i, at der ligger et udkast klart, som skal behandles i DHFs bestyrelse i starten af det nye 
år.  

I forbindelse med det nye udkast, bliver FHF ændret, så det fremadrettet vil blive en del af ”Syd”, 
som ud over Fyn vil inkludere det som i dag er kendt som kreds 7 og kreds 8 i Jylland. 

Den nye struktur, vil ikke få så stor indvirkning for jer dommere, da vores påsætning i dag som 
udgangspunkt tager udgangspunkt i geografien og dermed afstand til hallerne – og hvilke 
konsekvenser det evt. vil få for organisering, administrationer m.v., er der afklaring på endnu – og 
I vil selvfølgelig blive informeret om de nye ting, så snart vi er bekendt med dem.  

 

 

De bedste hilsner 

Fyns Håndbold Forbund 


