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Odense, den 23. juni 2020 

 
Coronavirussen gav en speciel afslutning på sæsonen, og den kommer også til at sætte sit præg 
på den nye sæsons opstartsmøder.  

Håndbolden har heldigvis fået lov til at komme tilbage i hallerne, men det er fra DHF og DGI lavet 
en række retningslinjer for opstarten, for at sikre spillernes ve og vel. Her er det b.la. besluttet at 
der ikke må spilles kampe og stævner før august måned (se nyhedsbrev). Vi forventer derfor et 
massivt tryk på kampe og stævner ultimo august og september.  

Dette sammen med den øgede risikospredning ved mange samlede, har gjort at opstartsmøderne i 
år er del op, så vi ikke i opstarten har mange dommere der ikke kan dømme til stævner eller 
træningskampe, fordi vi har mange samlet til opstartsmøder.  

Vi holder derfor opstartsmøder efter følgende plan.  

Gruppering Dag Dato Tid Placering Retest 

3. div.  onsdag 26. august 18.30 Ryslingehallen 2/9, 8/9, 16/9, 23/9 

Fynsserie onsdag   2. september 18.30 Ryslingehallen 8/9, 16/9, 23/9 

Serie 1 onsdag   9. september 18.30 Ryslingehallen 16/9, 23/9 

Serie 2  onsdag   16. september 18.30 Ryslingehallen 23/9 

Øvrige onsdag   16. september 18.30 Ryslingehallen 23/9 

Program for møderne: 

Onsdag den 26. august – 3. div. 

Kl. 18.30 Løbetest 

Kl. 19.00 Sandwich 

Kl. 19.10 Regelgennemgang 

Kl. 20.30 Afslutning 

Kl. 21.00 Slut 

Onsdag den 2. september - Fynsserie 

Kl. 18.30 Løbetest 

Kl. 19.00 Sandwich 

Kl. 19.10 Regelgennemgang 

Kl. 19.10  Retest løb (3. div) 

Kl. 20.30 Afslutning 

Kl. 21.00 Slut 

 

Onsdag den 9. september – serie 1 

Kl. 18.30 Regelgennemgang inkl. sandwich 

Kl. 19.45 Pause 

Kl. 20.00 Løbetest 

Kl. 20.45 Afslutning 

Kl. 21.00 Slut 

Onsdag den 16. september – serie 2 & Øvrige 

Kl. 18.45  Retest løb (3. div., Fynsserie, serie 1) 

Kl. 19.00 Løbetest 

Kl. 19.30 Sandwich 

Kl. 20.10 Regelgennemgang 

Kl. 21.25 Afslutning 

Kl. 21.30 Slut 

Onsdag den 23. september - RETEST 

Kl. 18.30 Løbetest 
Kl. 19.00 Regelgennemgang  
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Indhold på mødet 

Regelgennemgang 

Der vil være en gennemgang af de nye regler der er kommet til den kommende sæson. 
Fokusområderne for sæsonen vil også blive drøftet. 
 
Løbetest  

Der vil være løbetest med konsekvens for alle divisions-, fynsserie og serie 1 dommere. 

Alle dommere (til og med Fynsserie) vil have mulighed for at løbe eget krav, samt det krav der er i overliggende  
række, så evt. krav er bestået i forhold til evt. oprykninger i sæsonen.  

   
Løbekrav: 
 

Række Løbekrav –under 50 år Løbekrav – over 50 år 

Indstillingsdommere A + B 
Divisionsaspiranter 

<25 år - 10.1 på halv bane 
>25 år – 9.11 på halv bane 

 

3. div. herrer 9.5 på hel bane 9.1 på hel bane 

Fynsserie 7.5 på hel bane 6.1 på hel bane 

Serie 1 5.6 på hel hane 5.6 på hele bane 

Serie 2 3.8 på hel hane 3.8 på hele bane 

Øvrige dommere Løbekrav: Du skal løbe Løbekrav: Du skal løbe 

 
 

Elektronisk teoretisk test: 

Der sendes link til den teoretiske test i denne uge 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.  
 
 

Retest: 

Der vil være re-tests, hvis man ikke består løbetesten. Der er KUN muligt at deltage i 1 
retest, og I bestemmer selv hvilken dag testen er. 

Er I forhindret den dag jeres opstartsmøde er, skal I enten deltage i regelgennemgangen 
til retesten eller en af de øvrige dage (dog kan man kun deltage i regelgennemgang for 
lavere grupperinger end ens egen).  
 
Tilmelding / Afbud: 

Af hensyn til bestilling af forplejning og løbeplan, er tilmelding nødvendig – der er 
tilmeldingsfrist EN UGE INDEN JERES MØDE.  

Tilmeldingen foregår i Håndoffice. I skal under kursus udfylde ”dato” og ”Forbund = FHF” 
og tryk på søg. 
 
Skader: 

Dømmer du i rækker, hvor der er krav om løbetest, skal du hvis du er skadet melde afbud 
til kontoret inden tilmeldingsfristen til møderne. Du skal stadig deltage i et af møderne, 
selv om du er skadet og ikke kan løbe.  

Når du er ”raskmeldt”, vil du blive indkaldt til en løbetest og evt. retest fra 
administrationen.  

 
Det vil ikke være muligt at dømme i højeste række, inden du har bestået løbetesten. 
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Spørgsmål: 

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte  

Per Rasmussen - Mail: pcr@os.dk / tlf.: 4021 2626 

Brian Nielsen – Mail: brian.nielsen.fhf@dhf.dk / tlf.: 6613 4311. 

Stævner m.v...  

Den 11/9 – 13/9:  GOG Cup for U-13 og U-15 

Den 18/9 – 20/9:  GOG Cup for U-17 og U-19 

Den 19/9 – 20/9:  SUS Spar Nord Cup  

Den 19/9 – 20/9: Turneringsstart Senior 2. og 3. div. (kampe kan rykkes frem i ugen før) 

Den 26/9 – 27/9:  Niveaustævner, FHF og HRØ  

Den 3/10 – 4/10:  Niveaustævner, FHF og HRØ  

Den 17/10 – 18/10: Turneringsstart øvrige rækker (kampe kan rykkes frem i ugen før)  

 
Vi har allerede fået henvendelser på næsten alle andre weekender i august og 
september, så vær søde og opdater jeres Håndoffice så hurtigt som muligt, så vi undgår 
at I skal sende afbud fordi I ikke kan hjælpe. 
 

Med ønsket om en god sommer til jer alle! 
 
 
Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 
Dommerudvalget 
Per Rasmussen  
Formand /      Brian Nielsen 
        Administrationschef 
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