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Dommerudvalget 
 
Beretning fra Dommerudvalget 2018-19 
 
Så er endnu en sæson ved at være overstået. Det har været et spændende år på godt og ondt.  
 
Denne sæson er ingen undtagelse, der er lavet et kæmpestort stykke arbejde ude i hallerne for at få afviklet 
alle de spændende kampe, som afvikles i det jyske. Det hele er afviklet meget fornuftigt, selvom der har været 
enkelte uheldige episoder.   
 
Samlet set har indberetning af røde kort til trænere og spillere set på 
indhold og antal ligget i niveau med tidligere. 
 
Vi har i de tidligere år talt om større fokus på efteruddannelse af bred-
dedommere, samt at det nye breddedommerudvalg under DHF skulle 
få søsat både rekruttering og efteruddannelse af dommere.  
 
Antallet af aktive dommere i JHF er samlet set gået tilbage i denne 
sæson. Det gode er, at i mange kredse er det lykkedes at få flere nye 
yngre dommere i gang, men ikke nok til at holde tilbagegangen væk 
 
Vi har altså stadig den kæmpe udfordring, at flertallet af vores dommere bliver ældre og ældre og modsvares 
ikke af den tilgang, vi får aldersmæssigt.  
 
Samtidig er det et faktum, at de nye dommere ikke altid prioriterer dommergerningen så højt, som vi kunne 
ønske, men vi forsøger fortsat at gøre det attraktivt for de unge dommere, således vi kan fastholde dem i 
dommergerningen. Det er derfor glædeligt, at der til den kommende sæson er aftalt en udvidelse på talentom-
rådet med Styregruppe Vest, således vi tidligere får fat i dommerne og derved forhåbentlig kan fastholde flere. 
 
DHFs breddedommerudvalg så dagens lys gennem sommeren 2017 med målet om, at vi bliver bedre til at 
rekruttere og fastholde vores dommere - bl.a. gennem en ny dommeruddannelse og nye efteruddannelses-
kurser. Udvalget er desværre ikke kommet så langt som vi håbede, og derfor står vi stadig i et vadested på 
dette område. Samtidig er det et ønske fra JHF, at vi får et medlem pr. automatik ind i breddeudvalget, således 
vi får en nemmere og hurtigere adgang til at påvirke processerne. 
 
En anden udfordring med den nye struktur på dommerområdet er, hvordan vi sikrer en bedre kommunikation 
mellem de forskellige led - således, at vi arbejder ud fra de samme ønsker og præmisser. 
 
I den forgangene sæson prøvede vi for første gang den elektroniske udgave af regeltesten. Uden at gå i 
detaljer kan man roligt sige, at det blev en gang blandede bolsjer og alle er blevet klogere på, hvordan vi skal 
gøre tingene fremadrettet. Målet er stadig at alle dommere til stadighed har et stort regelkendskab uanset 
niveau der dømmes på, men implementeringen og sværhedsgraden af spørgsmålene kan der justeres på, 
således det passer til den enkelte målgruppe. 
 
Det er er ønske fra JHF´s dommerledelse, at der overvejes en ny struktur efter at de gamle protestudvalg blev 
nedlagt. Der bør være et protestudvalg, der ikke nødvendigvis er forankret i JHF´s administration. 
 
Efter meget arbejde er vi glade for igen at få adgang til karantænelisterne. Vi måtte desværre langt hen i 
sæsonen inden vi igen fik dette for os helt nødvendige arbejdsredskab til at kunne følge udviklingen på indbe-
retningerne. 
 
Til slut vil vi gerne rette en meget stor tak til alle de ildsjæle ude i kredsene, der har gjort en stor indsats for 
både at skaffe og fastholde vores nuværende dommerstyrke og kæmpet uge for uge for at dække antallet af 
håndboldkampe. Der skal også lyde en stor tak til resten af Dommerledelsen, Styregruppe Vest, kamppåsætter 
Lars Nielsen, kontorerne i hele Jylland samt bestyrelsen for et godt samarbejde i den forgangne sæson.  
 
På vegne af dommerledelsen 
Niels Bo Nielsen/Jan Sabro 




