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Dommerinformation
Kære dommer.
I vedhæftede folder, har vi forsøgt at samle nogle af de ting, som kunne
være godt for dig at vide i forhold til mange af de praktiske ting der er i
livet som dommer i Fyns Håndbold Forbund.

Procedure for afregning
•

Afregning af kørsel

•

Regler og registrering af diæt

•

Hvornår og hvordan sker udbetalingen

•

Hvordan tjekker du din afregning

•

Taksterne du afregnes med

Procedure / vejledning i forhold til påsætning
•

Hvilke kampe påsættes af forbundet

•

Indrangering

•

Hvem dømmer hvad

•

Hvordan foregår påsætningen

•

Kampe i egen forening

•

Afbud / udeblivelser

•

Antal kampe

•

Afregning

•

Forsikringsforhold

•

Generelt retningslinjer for dommere i FHF

•

Personoplysninger

Etisk regelsæt
•

Tillæg til dommere vedr. etiske regler er vedhæftet.

Procedure for afregning af dommere
i Fyns Håndbold Forbund
Alle dommere i Fyns Håndbold Forbund afregnes med godtgørelse / honorar
for de kampe de dømmer, samt kørsel og evt. diæt.
Generel information

Afregningen foregår automatisk, både hvad angår honorar for kampene samt
kørselsberegning.
Såfremt du skal have en diæt for dine kampe (hvis du er hjemmefra minimum
5 timer i træk), skal du aktivt vælge det til i din Håndoffice.
Afregning af kørsel ved flere kampe på en dag

Kørselsberegningen sker automatisk i vores system. Du skal ikke foretage dig
noget for at det sker. Beregningen sker fra din adresse til den / de haller du
har dømt i.
Dømmer du i flere haller på en dag, kan kørslen beregnes på to måder:
A. Der beregnes kørsel fra din adresse til hal 1 – dernæst fra hal 1 til hal 2
– dernæst fra hal 2 til hjem. Er du hjemmefra mere end 5 timer vil du
desuden være berettiget til en diæt
B. Der beregnes kørsel fra din adresse til hal 1 og hjem igen. Dernæst fra
din adresse og retur til hal 2. Her vil du ikke være berettiget til en diæt.
Denne model benyttes, hvis du kan være hjemme mere en 30 minutter,
og nedenstående kriterier er opfyldt.
Beregning:
I beregning af tiden er din køretid til og fra hallen, kamptid, 30
minutters mødetid før kamp, 10 minutter til omklædning inden kamp –
og 10 minutter til omklædning efter kamp.
Det samme sker for kamp 2 – og er der mulighed for at være hjemme
på adressen mere end 30 minutter, beregnes dobbelt kørsel (som B)
ellers kørsel mellem haller (som A).
Eksempel:

Kamp 1: Kl. 11.15, kamptid 60 min, dertil beregnes 10 minutter til
omklædning, herefter er kl. 12.25 – derefter beregnes der 43 minutter
til køreturen hjem. – Kl. 13.08
Kamp 2: Kl. 15.00. Den er beregnet baglæns således. Mødetid 30
minutter før + 10 min omklædning (14.20), og kørsel til Faaborg 43
min. – Kl. 13.37
Her vil ”hjemmetiden” være 29 minutter, og der vil derfor ikke blive
beregnet kørsel.
Dømmes der i flere haller vil der være kørsel til begge haller, enten i
form af kørselsberegning mellem hallerne eller lang tid mellem
kampene dobbelt kørsel til og fra bopæl.

Noter diæt på afregningen

Er du berettiget til en diæt i forbindelse med dine kampe, skal du selv gøre
opmærksom herpå.
Du skal indberette diæten på Håndoffice
1. Gå i Kampe / Diæter
2. Søg på kampdato
3. Marker for diæt på kampen

Beregning af tid for diæt:
o Køretid (se evt. kort som beskrevet tidligere)
o Spilletid (fremgår af Håndoffice)
o Omklædning 10 minutter før kamp samt 10 minutter efter kamp
o Mødetid / forberedelsestid 30 minutter før kamp
Udbetaling af afregning:
Alle kampe i FHF afregnes en gang pr. måned, med udbetaling den sidste
hverdag i måneden. Udbetalingen sker til NEM konto.
Periode

Udbetalingsdato

21. juni – 20. august

31. august

21. august – 20. september

30. september

21. september – 20. oktober

31. oktober

21. oktober – 20. november

30. november

21. november – 20. december

31. december

21. december – 20. januar

30. januar

21. januar – 20. februar

28. februar

21. februar – 20. marts

31. marts

21. marts – 20. april

30. april

21. april – 20. maj

30. maj

Dommere med årlig udbetaling

30. maj

21. maj – 20. juni

30. juni

Tjek afregning:
Kørsel ved flere kampe pr. dag.
I Håndoffice, under kampe / mit kampprogram, vi I kunne se om der er
beregnet kørsel dobbelt eller mellem hallerne.
1. Klik på kørselsinfo

2. På kortet vil fremgå, om der er kørsel frem og tilbage ved begge kampe, eller
om der er mellem to (eller flere) haller

Honorar + kørsel.
I forbindelse med afregningerne, vil der fra forbundet blive sendt en opgørelse
over afregningen. Her vil honorar, kørsel og evt. diæt være specificeret for de
enkelte kampe. Evt. beløb de bliver fratrukket afregningen vil også fremgå
heraf.
Oversigten vil kun blive fremsendt pr. mail.

Takster for afregning
Turnerings-, trænings- og pokalkampe
Honorar: Afregnes efter gældende takster for rækken
Kørsel:

Afregnes efter statens takster for kørsel

Færgeudgifter til Ærø
Skal du til Ærø og dømme, skal du blot meddele på færgen, at du er dommer i
FHF og at regningen skal sendes til FHF – der skal ikke ske udlæg på færgen.
Dette gælder for alle typer af kampe.

Stævner:
Stævner er defineret ved mere end tre kampe på en dag.
Der er to afregningsformer i forhold til stævner:
A. Stævnetakst på 500 kr.
Indendørs turneringer
•

”Dømmetid” minimum 4,5 timer og maksimalt 5,5 timer.
o

Intervaller på maksimalt 1,5 time uden pause i kampe under 2 x
30 minutter

o

Intervaller på maksimalt 2 kampe i træk i kampe på 2 x 30
minutter

Eller
•

Tiden hvor I er i hallen overstiger 7 timer

Beach Handball
•

”Dømmetid” minimum 4,5 timer og maksimalt 5,5 timer.
o

Evt. mødetid forud for første kamp tæller med.

Eller
•

Tiden hvor I er i på stranden overstiger 6 timer

B. Afregning pr. kamp
• Hvor betingelserne i A ikke er opfyldt.

Procedure / vejledning i påsætning i
Fyns Håndbold Forbund
Hvilke kampe påsættes
Alle turneringskampe i den ordinære turnering i FHF, samt stævner i U-9, U11 og U-13 rækkerne.
Alle pokalkampe i senior-, børne- og ungdomsrækkerne.
Træningskampe og stævner som bestilles af foreningerne.
Beach Handball stævner i FHF regi samt Beach Handball stævner i
foreninger.

Procedure omkring påsætning
Indrangering
Alle dommere vil være indrangeret i forskellige grupperinger. Dommerudvalget
er ansvarlige for indrangeringen, og der skal senest 7 dage efter sidste
opstartsmøde eller Retest skal indrangering og parsammensætning være
offentlig tilgængelig.
Indrangeringen er listet op på næste side
Hvem dømmer hvilke kampe
Dommerne skal have det antal kampe i deres højeste række, som beskrevet
af dommerudvalget forud for turneringen, i de rækker hvor man dømmer i par,
er det parvis man skal påsættes kampene.
Antal kampe skal meddeles til forbundet og påsætter senest den 1/6, med
virkning for den kommende sæson.
Er der rækker, hvor der ”mangler” dommere jf. rangeringen, skal der forsøges
at fyldes op med dommere / dommerpar som er højere rangeret. Er dette ikke
muligt, skal der påsættes ”splitpar” hvis det er muligt.
Endeligt kan der påsættes dommere fra en lavere række, hvis dette er
nødvendigt, vil dette kun ske i samarbejde med formanden for
dommerudvalget. De dommere der benyttes i højere rækker, vil om muligt
blive valgt ud fra, at man har bestået løbetest til den højere række.
Det er et krav og en forventning at alle dommere, dømmer i rækkerne under
den række man er indplaceret i. Alle dommere påsættes efter behov på de
enkelte dage, hvilket kan medføre at man ikke har kampe i højeste række.

Indrangering af dommere
Dommerne er opdelt i forskellige rangeringer, som afgør hvilke rækker man er
berettiget til at dømme i. Rangeringen tager udgangspunkt i herrerækker, f.eks. 3.
div. betyder at man maksimalt kan dømme 3. div. herrer, men evt. højere
rangering i damerækkerne.
Nedenfor er beskrevet de højeste rækker, dommerne kan dømme i jf. de enkelte
rangeringer. Alle dommere vil kunne dømme i lavere rækker, end den de er
rangeret i.
3. div.
Herrer
o 3. div. Herrer
o U-19 Drenge 1. div.
o U-17 Drenge Liga

Damer
o 2. div. Damer
o 3. div. Damer
o U-19 Pige Liga
o U-17 Pige Liga

Fynsserie
Herrer
o Herre Fynsserie
o U-19 Drenge 2 div.
o U-19 Drenge A
o U-17 Drenge 1. div.
o U-15 Drenge 1. div.

Damer
o 3. div. damer
o Dame Fynsserie
o U-14 + U-16 Pige 1. div.

Serie 1
Herrer
o Serie 1 herrer
o U-19 Drenge A
o U-17 Drenge 2. div.
o U-15 Drenge 1. div. B

Damer
o Dame Fynsserie
o U-19 Pige 2. div.
o U-17 Pige 1. div. B
o U-15 Pige 1. div. A.

Serie 2
Herrer
o Serie 2 herrer
o U-19. Drenge B
o U-17 Drenge A
o U-15 Drenge 2. div.
o U-13 Drenge AA
Veterangruppe
Herrer
o Old Boys
o Herre Serie 3
o Herre Serie 4

Damer
o Serie 1 Damer
o U-17 Pige A
o U-15 Pige 1. div. B
o U-15 Pige 2. div
o U-13 Pige AA

Damer
o Old Girls
o Serie 2 Damer
o Serie 3 Damer
o Serie 4 Damer

Øvrige
Herrer
o U-15 Drenge C
o U-13 Drenge B+C
o U-11 Drenge A+B+C
o U-9 Drenge A+B+C

Damer
o U-15 Pige B+C
o U-13 Piger B+C
o U-11 Piger A+B+C
o U-9 Piger A+B+C

Generel information
Påsætning
Du modtager på baggrund af din tilgængelighed en påsætning i Håndoffice fra
påsætteren, når du tilsiges kampe. Påsætning til turneringskampe foregår en
gang pr. måned, og udsendes til dommerne for den kommende måned den 15. i
hver måned.
Påsætning til pokalkampe, træningskampe og stævner foregår løbende når
bestillingen om påsætning modtages.
Påsætningen foregår i det fælles styresystem hånda, og meldes til dommerne
via. Håndoffice. Påsætningen foregår ud fra den ledighed dommerne har meddelt
i Håndoffice, og meddeles dommerne via. Mail og deres oversigt i Håndoffice.
Påsættes kampe, som afvikles indenfor 48 timer, skal dommerne kontaktes
direkte via. SMS eller telefon.
Det anbefales, at man IKKE dømmer stævner, hvis FHF ikke påsætter dommere
hertil.

Tilgængelighed
Ved påsætning af kampe, er det jeres tilgængelighed og noterede afbud i
håndoffice der benyttes. Så det er vigtigt at jeres data er ajourførte, både i
weekender og hverdage.
• Hvilke dage I er tilgængelige
• Evt. datoer og / eller tider, hvor I ikke er ledige
Tilgængeligheden skal som minimum være opdateret for den kommende måned
den 5. måneden før. (f.eks. tilgængelighed for december, skal senest være
opdateret den 5. november)

Kampe i egen forening
Det er muligt at dømme kampe i egen forening, uden at dette er påsat via.
forbundet. Er det kampe, hvor I skal bruge en ekstra dommer som ikke er
medlem af foreningen, skal dette ske via. forbundets påsætter.

Afbud / Udeblivelse
Bliver du forhindret i at dømme en påsat kamp, SKAL der sendes afbud til
kampen. Procedure for afbud:
1. Kontakt forbundets påsætter, og meddel dit afbud umiddelbart efter du
har modtaget din tilsigelse
2. Ved akut sygdom, hvor du ikke kan få kontakt til påsætteren senest 2
timer før kampen, skal du kontakte hjemmeforening eller den hal kampen
skal spilles i, og meddele dit afbud.
3. Du må eller skal ikke selv bytte din vagt med en kollega og ej heller selv
finde en afløser for dig – det er udelukkende forbundet der påsætter
dommere.
4. Udebliver dommeren uden grund fra kampe, kan det medføre perioder
uden kampe i øverste række, og ved gentagelsestilfælde kan det medføre
permanent og øjeblikkelig nedrykning fra rækken.

Antal kampe
Antal kampe til dommerne pr. dag, afhænger af hvad dommerne har indberettet i
Håndoffice. Har dommerne ønsker / begrænsninger indenfor for rimelighedens
grænser, skal dette overholdes.
Alle dommerne påsættes det antal kampe, som gør det muligt at få de enkelte
kampdage til at hænge sammen, dog med udgangspunkt i følgende
•

Der tages udgangspunkt i nærhedsprincippet, så dommerne ikke har meget
lange kørselsafstande

•

Dommerne kan dømme i flere haller pr. dag

•

Dommerne må gerne dømme inden kampe i deres øverste række.
”Dømmetiden” må dog ikke overskride 2½ time inden kampen i øverste
række.

•

Kampene skal nogenlunde ligeligt fordeles mellem de tilgængelige dommere

•

Dommernes honorar må ikke overstige den skattefri grænse på 500 kr. pr.
dag, med mindre der er efter aftale med den enkelte dommer (og der
afregnes skat)

Afregning
Honoraret for de kampe du dømmer, vil automatisk blive afregnet. Kørsel vil
ligeledes blive automatisk beregnet. Skal du i flere haller, beregnes kørslen ud fra
den rute, som du kan se i Håndoffice ved dit kampprogram.
Er der kampe, hvor du har samkørsel med din makker, skal du ændre KM
beregningen, så det er de faktiske KM du har kørt i forbindelse med kampene der
er registreret
Diæter skal I selv tilføje i systemet. Er I væk fra hjemmet mere end 5 timer, vil I
være berettiget til en diæt. Den tilføjes i Håndoffice i menuen ”kampe”
Der vil ske udbetaling ultimo hver måned fra forbundet (dog ikke i Juli),
afregningen vil være fra den 21. måneden før, til den 20 i den måned hvor
udbetalingen sker.

Forsikring
Alle dommere er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt en brilleforsikring, når
I dømmer kampe påsat af FHF.
Skulle du være uheldig at få brug for forsikringerne, så kontakt Brian Nielsen i
administrationen.
I skal være opmærksomme på, at forsikringen kun dækker kampe påsat af FHF.
Dømmer I kampe i egen forening eller til stævner, hvor FHF ikke påsætter og
afregner, så er I ikke omfattet af forsikringen, så er det jeres egen forsikring der
skal dække evt. skader.

Retningslinjer for alle dommere i Fyns Håndbold Forbund
Alle dommere skal dømme i det dommertøj, der udleveres af forbundet, med de
sponsorer og samarbejdspartnere som forbundet har. Der må ikke dømmes i
eget dommertøj ligesom der heller ikke må trykkes sponsorer og lign. på tøjet.
Der opkræves egenbetaling for tøjet jf. gældende skatteregler.
Det er ligeledes et krav at deltage i obligatoriske opstartsmøder og andre
arrangementer indkaldt af dommerudvalget

Habilitet
I bedes notere i håndoffice, om I er inhabile i specifikke foreninger, rækker eller
hold.
Forbundet har besluttet, at I er inhabile i at dømme
• Hold I selv spiller på
• Puljer, hvor I selv deltager som spillere/træner
• Hold hvor nærmeste familie spiller på
• Hold I er trænere for
• Foreningens hold, såfremt du har et tillidshverv i foreningen
Man er som udgangspunkt ikke inhabil i at dømme egen foreninger, men vi
tilstræber at dette ikke sker.

Følgende personlige oplysninger opbevares / benyttes:
Følgende personlige information opbevares i forbundets administrationssystem.
Det er alene forbundets ansatte, der kan tilgå oplysningerne. Oplysningerne /
administrationssystemet er beskyttet med kode jf. forbundet IT-politik.
•

Mail, telefon, adresse, postnummer og by
o

•

Bil / Bilers registreringsnummer
o

•

Bruges i forbindelse med udbetaling af kørsel.

Tilhørsforening
o

•

Benyttes til KM beregning, kommunikation samt registreringer til
udbetaling af honorar og kørsel

Ønsker I at være tilknyttet en forening, skal dette noteres.

Billede
o

Bruges internt i forbindelse med udviklinger m.v..
Ønskes billede ikke benyttet, skal I kontakte administrationen skriftligt, og oplyse at I ikke
ønsker billede benyttet.

•

Testresultater
o

Resultater fra regel- og løbetest registreres

Følgende oplysninger opbevaret i økonomisystem, hvor kun ansatte med adgang
til forbundets økonomi har adgang. Økonomisystemet er ligeledes beskyttet med
adgangskode jf. forbundets IT-politik.
•

Navn, Adresse, postnummer, by, Cpr. nummer

Udviklinger opbevares for indeværende sæson i en dropbox, hvor forbundets
dommerledelse, udviklere samt udvalgte administrative medarbejdere har
adgang. Alle med adgang til oplysningerne, er oplyst om forbundets politik, og
opbevarer ikke udviklinger på egen computer.

Børneattest
Forbundet har en politik om, at alle dommere hver andet år (lige år) skal udfylde
en børneattest. Denne modtager I, elektronisk i jeres E-boks. Oplysninger fra
denne tilgår forbundet administrative leder.

Etiske retningslinjer
Det er en klar forventning, at dommerne lever op til forbundets etiske regelsæt,
som er tilgængelig på hjemmeside, eller kan blive sendt hvis det ønskes.
Efterleves de etiske retningslinjer ikke, kan forbundet uden varsel stoppe med at
påsætte og benytte dommere.

