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Dommerudvalgsformandens beretning 2019-2020 

Nye dommere 

Vi har i denne sæson afholdt et dommerkursus for nye dommere og måtte aflyse et kursus. 

I denne sæson er der udannet 15 dommere. Vi har en stor opgave i at fastholde de nye 

dommere. Den arbejdsgruppe, som blev oprettet sidste sæson, har med stor succes løftet 

denne opgave, idet 10 ud af 15 dømmer turneringskampe.  

Der skal lyde en stor TAK til de klubber, som har sendt jeres medlemmer på dommerkursus, 

og vi håber, I vil forsætte med at opfordre jeres medlemmer til at blive dommere. 

I Kreds 3 mærker vi nu tilbagegang i antallet af dommere ligesom på landsplan. Der er flere 

weekender, hvor alle de dommere, der kan dømme, er ude i hallerne. Der er flere dommere, 

der dømmer i flere haller samme dag. Alle kampe er blevet dømt ved, at dommerpåsætterne 

og dommerne også i denne sæson har ydet en stor indsats.   

De største udfordringer er de private stævner lige før turneringsstart, i julen samt i påsken, 

hvor vi dommermæssigt set er meget pressede, da der afvikles rigtig mange kampe på få 

dage, og det har kun været muligt at få klaret vha. hjælp af dommere fra Kreds 6, 7 og 8.  

En særlig tak til de mange dommere, som altid er til rådighed og gerne tager en ekstra tjans 

om nødvendigt. 

Udvikling 

I Kreds 3 bruges der hvert år en del ressourcer på at udvikle vores dommere.  

I denne sæson har vi fokus på 2 ting:   

1) at sikre en mere glidende overgang fra de lokale rækker til rækkerne på kredsplan.  

2) at sikre at vi giver den nødvendige vejledning og udvikling til vores nye dommere.  

Dommerpåsætning 

Vi er meget glade for den centrale påsætning. Antallet af dommere er passende til at på-

sætteren kan overskue kampene, have det vigtige lokale kendskab til dommerne og dermed 

påsætte med den kvalitet, som vi ønsker.  

Der arbejdes på, at automatisk dommerpåsætning fra en computer vil være klar til den kom-

mende sæson, og det er vi meget spændt på, hvordan det vil komme til fungere.  

Døm selv kampe 

I Kreds 3 er vi pt. 110 aktive dommere, hvilket er en nedgang på 11 dommer ift. sidste 

sæson.  

Klubberne dømmer selv alle kampe i U-9 A og B samt U-11 B og C, mens vi som dommere 

tager af os af kampene i U-11 A og U-11 AA.  

I lighed med tidligere år har vi som en hjælp til dette igen i år udbudt specielle kurser for 

klubberne i reglerne for døm selv kampene, hvilket der også næste år bliver mulighed for.  
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I de øvrige rækker har vi ikke haft ”døm selv” kampe, hvilket er en videreførelse af situatio-

nen fra sidste sæson. 

Indberetninger  

Antallet af indberetninger i vores kreds er også i denne sæson lavt. Helt i tråd med situatio-

nen i de foregående år. Dette er selvfølgelig en glædelig tendens. 

Der er vigtigt at nævne, at både trænere, ledere, forældre og dommere har en fælles inte-

resse og en fælles forpligtigelse i at sikre, at kampene afvikles på fair vis og ikke er med til 

at optrappe evt. konflikter.  

Naturligvis skal kampene dømmes på en ordentlig måde, men jeg vil også kraftig opfordre 

til, at proportionerne er fornuftige, uanset om man sidder som træner eller forældre.  

Til slut skal der lyde en stor tak til dommerudvalget og kredskontoret for et godt samarbejde 

i sæsonen 2019-2020. 

 

Bjarne Mikkelsen 

Dommerudvalgsformand      


