
 
Odense, den 23. juni 2020 

Kære dommer 

Så er håndbolden så småt begyndt at rulle igen efter den meget underlige og 
bratte afslutning vi fik på sidste sæson.  

Coronavirus 

Vores samfund er jo stort set genåbnet, dog med nogle restriktioner og 
begrænsninger vi skal være opmærksomme på. Det samme er gældende for 
håndbolden, ud over retningslinjer fra myndighederne, er DHF og DGI gået 
sammen om en række retningslinjer til genåbningen af håndbolden.  

Det er igen åbnet for bestilling af dommere til træningskampe og stævner, dog 
skal foreningerne og holdene leve op til nogle retningslinjer for træning forud 
for kampene, for at de kan bestille. – HUSK derfor at opdatere jeres 
håndoffice for juli, august og september allerede nu. Vi ved, at der kommer 
bestillinger til juli måned, men kender ikke det præcise omfang endnu. 

Forholdsregler 

Der er ikke så mange forholdsregler I skal være opmærksomme på som 
dommer når I er ude at dømme. I skal om muligt have fokus på følgende ting: 

• Hold en meters afstand til andre personer – gælder også i 
omklædningsrum 

• I kampsituation, vil det være helt i orden at have mindre afstand, men 
om muligt skal dette begrænses til et minimum 

Værnemidler 

Det er ikke krav om værnemidler til dommere eller spillere. Det er klubben eller 
hallen der har ansvar for at retningslinjer fra myndighederne overholdes – 
dette gælder både i forhold til sprit, forsamlingsforbud, afstand m.v.. 

Dig selv 

Vi mener at det er sikkert at dømme igen, og derfor er det også åbnet op for at 
klubberne kan bestille dommere til kampe. Vi prioriterer jeres sikkerhed højt, 
og vi vil løbende følge udviklingen og ikke mindst myndighedernes 
retningslinjer. 

Skulle du være usikker på at dømme igen, så er du velkommen til at kontakte 
Christian, så I kan lave en plan for din opstart. 

  



 
Opstartsmøder 

Opstartsmøderne afvikles i år pr. gruppe, for dels at sikre at vi har dommere 
nok til den efterspørgsel til stævner og træningskampe, som vi formoder bliver 
stor i opstartsfasen – og dernæst for at sikre at vi ikke samles så mange, og 
dermed mindsker smitterisikoen, og uden problemer vil kunne leve op til 
forsamlingsforbud m.v..  

Opstartsmøderne afvikles: 

Gruppering Dag Dato Tid Placering  

3. div.  onsdag 26. august 18.30 Ryslingehallen  

Fynsserie onsdag   2. september 18.30 Ryslingehallen  

Serie 1 onsdag   9. september 18.30 Ryslingehallen  

Serie 2  onsdag  16. september 18.30 Ryslingehallen  

Øvrige onsdag  16. september 18.30 Ryslingehallen  

Regeltest 

Regeltesten vil i igen i år blive elektronisk, og I skulle alle have modtaget eller 
vil inden længe modtage et link til testen fra DHF. 

Testen er ændret, så der i år kun er en svarmulighed til de 30 spørgsmål. For 
at bestå, skal I have 80% korrekte svar (24 korrekte svar). Der vil være 60 
minutter til rådighed for testen – og testen kan tages så mange gange I har 
lyst.  

Får I problemer med login eller tekniske udfordringer, skal I kontakte DHF 
direkte.  

Løbetest 

Alle skal igen løbe test, og I kan se testkrav i indkaldelsen til opstartsmøderne. 

Pas på jer selv og hinanden, det er jo en sætning vi har hørt meget den 
senere tid – og den tænker vi også er gældende i forhold til jeres løb og jeres 
opstart som dommere.  

Vi har ikke oplevet en så lang tvungen pause fra dommergerningen som vi har 
haft nu, derfor er det vigtigt at I sørger for at træne inden vi igen starter op i 
august måned, så vi ikke har mange af jer der efter første kamp har fået 
skader.  

Vi anerkender selvfølgelig at ambitionsniveau såvel som forudsætninger 
forskellige for hver enkelt dommer, men uanset niveau vil vi råde jer til at 
træne. For de dommere der har løbetest med konsekvens, vil det selvfølgelig 
blive svært at komme igennem testen uden en regelmæssig træning. 

Alle øvrige dommere, vil jo som bekendt ikke kunne dumpe en løbetest, men I 
vil desværre have samme risiko for at blive skadet som alle andre, så derfor vil 
vi opfordre jer alle til at træne inden opstarten. Det kan selvfølgelig være løb, 
men en regelmæssig cykel- eller gåtur vil være træning nok for mange, blot at 
musklerne blive rørt vil mindske risikoen for skader betydeligt.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vær med i dommernes fælles udfordring. 

Husk at følg challenge på dommersiden på Facebook, så målene kan nås. 
Ros til Richard for initiativet, med en fælles aktivitet her i ”Coronatiden”. 

 

  

 

I ønskes alle en god sommer  
 

 

De bedste hilsner 

Dommerudvalget og administrationen 


