
Dommerudvalgets beretning 2017/2018 

 

Årets beretning fra dommerudvalget vil være et lille tilbageblik på sæsonen 2017/2018 og frem til 
nu. Jeg har nu haft formandsposten i dommerudvalget i 4,5 år, og jeg må sige at det har været en 
meget spændende tid. Når jeg ser tilbage på sæsonen 2017/2018 så har vi haft stor fokus på, både 
at få uddannet nye dommere, men også at fastholde antallet af dommere i JHF kreds 6 således, at 
vi har kunnet få dømt så mange kampe som muligt med uddannede dommere. Men vi må også 
være ærlige og konstatere at der desværre har været nogle ”døm selv” kampe, hvilket vi kæmper 
med at få bragt helt i nul. Dette skal gøres ved, at vi får endnu flere dommere, så vi vil forsat have 
meget stor fokus på rekruttering og fastholdelse af nye dommere i den kommende sæson. 

Dommerudvalget har også haft en målsætning om, at vi gerne ville have haft noget 
efteruddannelse op at køre i den indeværende sæson, dette skulle være et 
efteruddannelseskursus som primært henvendte sig til vores breddedommere. Dette 
efteruddannelseskursus til breddedommerne er blevet udbudt og afholdt her i løbet af februar og 
starten af marts måned 2018. 

Dommerudvalget havde i starten af denne sæson prøvet, som tidligere, at lave en 
niveaulægningskamp for alle kreds-udviklere i samarbejde med JHF kreds 3. Vi måtte desværre 
erkende, at dette tiltag ikke kunne lade sig gøre, da der desværre ikke var så mange kreds-
udviklere som havde mulighed for at deltage den pågældende dag, men vi håber meget på, at vi 
kan få gennemført et tilsvarende arrangement i starten af den nye sæson. 

Dommerudvalget har også i den indeværende sæson, prøvet med et nyt tiltag, som vi har kaldt for 
”Lorte Dommer projektet” nemlig det, at vi har tilbudt alle jer klubber at få besøg af nogle 
dommere, unge som gamle. Dette var en aften, hvor klubben gratis fik besøg af nogle dommere, 
som var klar til at fortælle lidt om, hvordan det er at være dommer, samt hvad dette indebærer 
mm. Vi kan her konstatere, at vi med god succes har været rundt om i nogle forskellige klubber, og 
vi vil forsat rigtig gerne komme ud til jer i klubberne, så kontakt os endelig, hvis I skulle være 
interesseret i at få sådan et gratis dommerbesøg.  

Vi har i den indeværende sæson fået uddannet 25 nye dommere, hvilket vi er rigtig godt tilfredse 
med. Dommerudvalget havde for den indeværende sæson en målsætning om at få uddannet 25 
nye dommere, så vi er meget glade og tilfredse for at vores målsætning herom er opfyldt. 
Vi har i øjeblikket 140 aktive dommere i JHF kreds 6. (En aktiv dommer er en dommer, der har fået 
udbetalt dommerhonorarer i løbet af sæsonen). 
 
Dette bliver også sæsonen, hvor vi er stolte over at kunne udlevere nyt dommertøj til ALLE 
dommere i JHF Kreds 6. Det er noget super lækkert dommertøj i en rigtig god kvalitet af mærket 
KEMPA. 
 



 
Dommerpåsætning: 

Vores dommerpåsætter Georg Danielsen er selvfølgelig til tider lidt udfordret med at få ”kabalen” 
til at gå op, men Georg gør et rigtig stort og flot stykke arbejde og det lykkes ham næsten hver 
weekend at få ”kabalen” til at gå op.  

Jeg vil derfor gerne sige stort tak til Georg for hans store indsats med dommerpåsætningen, samt 
vores gode samarbejde. 

 

Fremtidig uddannelse af dommere: 

 Det er målsætningen fra dommerudvalget i JHF kreds 6, at få uddannet minimum 25 nye 
dommere i den kommende sæson. Dette skal opnås ved at afholde minimum 3-4 
regelkurser i løbet af den kommende sæson. 

 
 Forsat at afholde ”Lorte Dommer” arrangementer rundt om i klubberne. 

 
 Hvis man kommer på et dommerkursus og ønsker at fortsætte som aktiv dommer, får man 

på uddannelseskurset udleveret et stk. ”Ny Dommer” T-shirt, et rødt og gult kort, samt en 
regelbog. 

 

Fremtidig udvikling af dommere: 

 Dommerudvalget vil prøve i den kommende sæson, at have større fokus på udvikling af 
vores breddedommere. 

 

Fremtidig med talentgruppen: 

 Vi har i dommerudvalget stor fokus på bredden, hvor vi forsat vil køre med vores 
talentgruppe under dommerudvalget. Vores unge dommere i kredsen vil forsat mødes på 
tværs af dommerklubberne til stævner, hvor de vil blive udfordret dommerfagligt f.eks. kan 
nogle forholdsvis nye dommere måske prøve at dømme 2-dommerkampe. 
Dommerudvalget tror på, at det er meget vigtigt for fastholdelsen af vores unge dommere, 
at de også får skabt nogle gode sociale relationer til hinanden, samtidigt med at de udvikler 
sig på det dommerfaglige område.  

 



 

JHF Kreds 6 dommere og udviklere på eliteniveau: 

 Vi har i dommerudvalget også stor fokus på eliteplan, da vi selvfølgelig gerne vil have så 
mange elitedommere samt eliteudviklere i JHF kreds 6 som overhovedet muligt. Vi har i 
dag følgende dommere og udviklere på eliteniveau. 

 
Dommere: 
Rasmus H. Sørensen i 1. division og Jakob F. Hansen på liganiveau. 
Jakob Pagh og Kalle Thygesen er til den indeværende sæson rykket op i 1. division, hvilket 
vi ønsker dem stort tillykke med. 
 
Udviklere: 
Bjarne Munk Jensen, Jørgen Svane og Keld Løvqvist. 
 

Dommere som er indstillet til oprykning: 

 Camilla Piekarski fra Galten er blevet indstillet til kredsdommer og vil snart blive tildelt 
indstillingskampe til Jyllandsserie rækken.  

 

 Kasper Pedersen fra Lindved er blevet indstillet til 3. division og han vil også snart blive 
tildelt indstillingskampe i 3. division. 

 

Samarbejde med klubberne: 

 Vores samarbejde med klubberne, synes vi generelt er rigtig godt. Vi har en fælles 
lidenskab, nemlig interessen for at få så mange som mulige til at interessere sig for 
håndbold spillet, både som aktiv spiller, dommer, træner eller frivillig hjælper rundt om i 
klubberne. Det vil vi også gerne være en del af, og vi håber derfor i dommerudvalget, at vi 
kan indgå i nye og spændende samarbejdes relationer med klubberne til gavn for 
håndboldsporten.   

 

 

 



Fair Play: 

 Jeg vil igen i år gerne opfordre til, at hvis en klub er utilfreds med en dommer indsats, så 
skal de først tage dialogen med dommeren efter kampen. Hvis I derefter ønsker at 
kontakte dommerudvalget, hvilket I er meget velkommen til, så skal henvendelsen være 
skriftlig via klubbens formand eller postmodtager. Dommerudvalget svarer selvfølgelig på 
alle skriftlige henvendelser.  
 
Vi glæder os meget til at være med til afslutningen af denne sæson, og til at igangsætte 
den nye sæson 2018/2019. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke alle dommerne for en rigtig stor og flot indsats i sæsonen 2017/2018, 
samt de tre lokale dommerklubber for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde.                                                                                                 
Medarbejderne på kredskontoret skal også have en stor tak for et rigtig godt samarbejde.                                                                    
Kredsbestyrelsen og dommerudvalget vil jeg også gerne rette en stor tak til for et rigtig godt og 
konstruktivt samarbejde. 

Der skal også lyde en stor tak til alle håndboldklubberne i JHF kreds 6, med ønsket om et fortsat 
godt og konstruktivt samarbejde i den kommende sæson 2018/2019.  

 

Februar 2018 

Henrik Mouritsen 

Dommerudvalgsformand JHF Kreds 6 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


