
 

Kære dommere og udviklere 
 
 
Vi fik desværre lukket sæsonen på en mærkelig måde på grund af Corona virussen. 
Men vi håber, I alle har det godt og har passet på jeres familie og jer selv. 
  
Nu står sommerferien for døren, og vi kigger nu frem imod den nye sæson.  
I nedenstående skrivelse er der nogle vigtige informationer, I skal være opmærksomme 
på.  
 
HRØ Sølvnåle: 
På HRØ’s repræsentantskabsmøde mandag d. 22/6, blev der uddelt to store 
hædersbevisninger til to aktive dommere/udviklere: 
Jan Spange-Sørensen modtog en sølvnål for sit store og lange arbejde med 
dommerområdet. Det er som både aktiv dommer og udvikler og gennem en årrække 
også som medlem af og som formand for Dommerudvalget. 
 
Lars Hagenau modtog en sølvnål for sit store og lange arbejde med dommerområdet. 
Også Lars er aktiv som dommer, ligesom han har brugt tid i dommerudvalget ved 
Sjællands Håndbold Forbund. Lige nu er Lars primus motor i rekruttering og uddannelse 
af dommeraspiranter. Et arbejde, der på det seneste har kastet næsten 40 nye dommere 
af sig. 
 
Et meget stort og velfortjent tillykke skal der lyde fra DU. 
 
Opstartsmøder og løbetest i forhold til Covid-19 – anbefalinger/regler.  
Bemærk at i forbindelse med opstartsmøder og løbetest skal disse afvikles i 
overensstemmelse med de til den tid gældende anbefalinger og regler. Det betyder, at 
der kan være særlige forhold som f.eks. begrænsninger af deltagerantal i nogle 
sammenhænge. Haller/skoler der ikke åbner op. Dette kan måske først meddeles på 
selve dagen f.eks. i forbindelse med løbehold og øvrige dommeres fysiske placering 
under løb.  
 
Opstartsmøder: 
 
Breddedommere: 
Mandag den 24. august i Nr. Vedby kursusnr.3583 i håndoffice 
Onsdag den 26. august i Slagelse kursusnr. 3592 i håndoffice 
Mandag den 31. august i Rønne inkl. løbetest kursusnr. 3595 i håndoffice 
Onsdag den 2. september i København (Hafnia Hallen) kursusnr. 3596 i håndoffice 
Søndag den 6. september i Brøndby kursusnr. 3589 i håndoffice 
  
Bredde udviklere: 
Søndag den 6. september i Brøndby kursusnr 3597 i håndoffice. Afholdes lige efter 
opstartsmøde samme dato. 
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Divisions samling:   
2.div.-3.div. dommere/udviklere 
Grundet flere forskellige ting, er vi nødt til at rykke vores divisions samling, NY DATO er: 
torsdag den 27. august 2020 i Idrættens hus i Brøndby (HRØ’s kontor) Kl. 17.00-21:30 
Der vil være både løbetest (2.-3.div.) og Regeltest (2.div. dommere/udviklere) 
 
Der vil efter sommerferien komme info med løbehold og løbetider.  
Hvis du som 3. divisionsdommer ønsker at løbe på kortbane, skal du sende en mail til 
Leenette på lbm.hro@dhf.dk senest den 16. august.  
 
Regeltest for 2.div. dommere/udviklere: Som tidligere år vil regeltesten være den samme 
som i Elitegruppen. I år er den IKKE elektronisk, men en test i papirformat med 30 
spørgsmål, man skal min. have 24 rigtige svar og man har 45 min. til at lave testen. 
Testen kan også indeholde eliteregler. 
 
Husk tilmelding skal ske via kursusnr 3598 i håndoffice. 
 
Tilmelding til alle opstartsmøder skal ske via håndoffice, se venligst kursusnummer 
ovenfor.   
 
Løbetest: 
Det er samme løbetest og løbekrav som sidste år.  
Dog med en enkelt undtagelse som gælder grp. 3 dommere.  
Som noget nyt til den kommende sæson skal alle grp. 3 dommere også møde op til 
løbetest, der er dog forsat IKKE noget løbekrav, men man skal møde op og gå, lunte, eller 
løbe det man kan. Denne ændring gælder for alle grp. 3 dommere i Danmark. 
 

Række/gruppering Testform Krav U50 Krav O50 
2. division Kort bane Elite løbekrav 
3. division Lang bane 9,5 9,1 
Kval Lang bane 7,5 6,1 
G 1 Lang bane 5,6 
G 2 Lang bane 3,8 
G 3 Lang bane Løb hvad du kan, ingen krav 

 
 
2. divisions løbekrav på kort bane 
Mænd:      Kvinder:  
46-50 år:  9.7    46-50 år:  8.7 
41-45 år: 9.8    41-45 år: 8.8 
36-40 år:  9.9    36-40 år:  8.9 
31-35 år: 9.10    31-35 år: 8.10 
26-30 år:  9.11    26-30 år:  8.11 
Op til 25 år: 10.1    Op til 25 år: 9.1 
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Det er vigtigt, at alle løber så langt som muligt og gerne til rækken over det, man fløjter i.  
Der er ikke nogen tilmelding til løbetest, man møder derfor bare op.  
 
Tider og datoer på løbetest fremgår nedenfor:  
 
Dommerklub fløjten:  
Der er en times konditionstræning i Hvidebæk Hallen inkl. løbetest følgende dage: 
Tirsdag den 21. juli kl. 19.00 
Tirsdag den 28. juli kl. 19.00 
Tirsdag den 4. august kl. 19.00 
  
Onsdag den 19. august i Mørkøv hallen kl. 19.00 
Tirsdag den 25. august i Gørlev hallen kl. 19.00 
Tirsdag den 1. september i Hvalsø hallen kl. 20.15 
 
Onsdag den 12. august i Tølløse Hallen er Dommerklubbens årlige skildpaddeløb, hvor 
der startes kl. 18.00 med løbetest og derefter spisning (tilmelding kræves til spisning). Til 
sidst generalforsamling, kun for medlemmer af Dommerklubben. 
 
Dommerklub Syd: 
Onsdag den 19. august og onsdag den 26. august. Tider og steder kommer så hurtigt som 
muligt.  
 
Dommerklub Nord: 
Onsdag den 12. august på Bagsværd skole kl. 17.30 -20.00 
Torsdag den 20. august i Ishøj hallen kl. 17.30 -20.00 
Onsdag den 26. august på Bagsværd skole kl. 17.30 -20.00 
 
Dommerklub Timeout:  
Onsdage fra uge 31 til uge 35 i Holmegaard Hallen kl. 18.00 
 
Regeltest: 
Regeltesten for 3. division, kval, gruppe 1, 2 og 3 er igen i år elektronisk og er sendt ud på 
mail fra Jeppe fra DHF. I denne mail vil I også modtage detaljer omkring brugen af 
systemet og kravene for at bestå. 
Er der nogen der ikke har modtaget regeltesten på mail, så tjek jeres SPAM/Uønsket mail 
og se om den ligger der, alternativt må I skrive til Rebecca Nielsen i HRØ adm.  
Det gælder også hvis man af forskellige årsager ønsker hjælp til testen. 
 
Som tidligere skrevet vil regeltesten for 2. divisionsdommere/udviklere ske på 
opstartsmødet den 27. august, på papir med 30 spørgsmål, lige som det har været 
tidligere.  
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Parsammensætning: 
Når man beslutter sig for at blive dommer, kan der ligge en lang række overvejelser og 
ønsker bag denne beslutning. Selv om det måske ikke altid fremgår på kampdagen, så er 
de øvrige parter i spillet faktisk også meget glade for at du har truffet beslutningen, og du 
bruger tiden på dommergerningen. De første år kan være ensomme som dommer, da du 
begynder som ene-dommer. Med rutinen og talentet kommer så ikke kun en 
dommermakker til, men også muligheden for at avancere til at dømme ”højere oppe”.  
 
For nogle er det at dømme ”højere oppe” et mål. For nogen en naturlig udvikling. For 
andre uden interesse og endelig bliver det jo altid for alle en umulighed, hvis alderen ikke 
er til det. Uanset hvad, så vil der være forventninger til dig som dommer – som nævnt 
ovenfor. En af forventningerne er også, at vi forsøger at sammensætte det bedste hold. 
Ikke kun til den enkelte kamp, men også set i den store sammenhæng alle parrene 
imellem og mulighederne for at kunne være med højere oppe, muligheden for at flest 
mulige kan udvikle sig positivt og blive en del af stadig flere gode håndboldoplevelser.  
 
Alle disse forudsætninger, forventninger, ønsker og behov skal på et eller andet 
tidspunkt holdes op mod hinanden. Vi skal have dømt flest mulige kampe i rækkerne fra 
2. division og ned efter, men vi skal også kunne tilfredsstille behovet for dommere i 1. 
division og Ligaen. Og talenternes naturlige trang til og ønske om at få muligheden for at 
dømme på det absolutte topniveau. Der kommer man ikke, hvis man ikke har leveret i 
hverdagen på det niveau, hvor man nu en gang dømmer. 
 
Derfor har udvalget efter afslutningen af sæson 2019-2020 lavet et ”serviceeftersyn” på 
parrene i 2. division. Det generelle indtryk var, at det ville være muligt at hæve niveauet 
for alle dommere i rækken ved at se ikke kun på den kommende sæson, men se lidt 
længere frem i tiden. Få lavet parsammensætninger, der både kom individet, kom parret 
og kom rækken til gode.  
 
Udvalget var i dette arbejde meget bevidst om, at når man dømmer som et fast par, så er 
det efter et par år næsten som et ekstra ægteskab. Der skal med andre ord en del til for 
at splitte et godt par af for at se helheden på en ny måde. Også fordi det jo ikke 
nødvendigvis vil være synligt eller åbenlyst for den enkelte dommer, hvad rationalet bag 
beslutning i udvalget var.  
 
Under alle omstændigheder har udvalget været gennem dette ”serviceeftersyn”. Det 
betyder for flere dommere i 2. division en ny makker. Et nyt samliv i håndbolden. Vi ved, 
det har været og vil være vanskeligt at se det store billede lige i nuet, men udvalget 
ryster ikke på hånden. Udvalgt har troen på, at der er skabt en ny begyndelse for mange, 
og et godt fundament for gode håndboldoplevelser for alle.  
 
Udvalget håber med denne lille baggrundsinformation at have givet den nødvendige 
information til dig som dommer, så du netop kan sætte det i en sammenhæng. Skulle du 
have spørgsmål, så er du naturligvis velkommen til at kontakte udvalget.  For 
nærværende er det ikke tanken, at der skal laves ”serviceeftersyn” i de øvrige rækker i 
denne sæson. 
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Parsammensætning for Kval. rækken og nedefter vil først blive lavet efter alle løbetest og 
opstartsmøder er gennemført. 
 
Parsammensætning for 2. og 3. division kan ses nedenfor:  
 2. div. 

Kristoffer Vestergaard Nielsen John Rimmen Ziegler 

Rasmus Skov Johannesson  Jonas Kim Willadsen 

Rico Kvistorf Jørgensen  Søren Lykke Johansen 

Morten Erlang Hansen  Karoline Wex 

Kasper Skov Hansen  Kim Illum  

Daniel Blak Pedersen  Kim Linde 

Rasmus La Cour  Stefan Vedersø 

Jacob Harmundal Petersen  René Mouritzen 

Sammy Mikkel Christensen Daniel Pedersen 

Henrik Johnsen Martin Lykke 

Lars Sjøgren Johansen  Anders Larsen  
 
 
3. div. 

Jesper Christiansen Flemming Bachmann 
Bo Jensen Mark Elsner 

Søren Busk Madsen Per Greisen 

Steen Petersen Leif E. Petersen 

Lars Riishøj Jan Spange Sørensen 

Lars Meier Henrik Opstrup 

Birger Finn Bøge Jensen Jacob Ølgaard-Nicolajsen 

Martin Larsen Kim Kurt Kristensen 

Lennart Sten Jørgen Gulmark / Stine Bøttern 

Philip Gildberg Maack Karsten Helligsø Christoffersen 

Klaus Helligsø Christoffersen Joen Eik Jacobsen 

Pelle Sonnenborg Christiansen Mikkel Batsberg Larsen 

Jonas Hofland Niclas Sømmerly Eschen Juul 

Kim Jensen Michael Gildberg Maack 

Danni Grønberg Morten Sandager Haslev 

Claus Adelgaard  
 
Et kæmpe stort tillykke til de dommere der er rykket op i en ny række. 
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Udviklere i 2 div.: 
Ken Cardozo 
Anders Frydkjær Petersen 
Claus Adelgaard 
Martin Lykke 
Lars Hagenau 
Morten Winther 
Jens Carl Nielsen 
Daniel Overby Hansen 
Morten Lethan Albrechtsen 
Nichlas Nygaard 
Jørgen Gulmark 

 
Udviklere i 3. div.: 
Jesper Kristensen 
Ove Nielsen 
Morten Døssing 
Henrik Lundberg 
Kim Linde 
Brian Thenning 

 
Niveaustævner 2020: 
Niveaustævner 2020 bliver afviklet senere end de plejer, så sæt kryds i kalenderen 
følgende weekender:  
 
26. og 27. september og 3. og 4. oktober.  
 
Der vil i disse to weekender blive rigtig meget brug for alle jer dommere, da dele af 
turneringen for senior allerede er startet op på dette tidspunkt. 
  
Headset:  
HRØ’s bestyrelse har besluttet, at det fra den kommende sæson nu er tilladt at bruge 
headset i alle 2-dommer rækker i HRØ.  
Det har tidligere kun været tilladt i 2.div. og 3.div., men det er nu ændret. 
Det er fortsat frivilligt og for egen regning, om man vil dømme med headset. 
 
Automatisk dommerpåsætning: 
Automatisk dommerpåsætning er blevet forsinket. Dette skyldes bl.a. at 
sommerturneringen blev aflyst pga. Covid-19 og der var her at automatisk 
dommerpåsætning skulle være testet. Der arbejdes efter automatisk påsætning kommer 
i gang fra januar 2021.  
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Dommerudvalget: 
Som noget nyt valgte DU i foråret at lave et jobopslag, for at søge efter et nyt medlem til 
DU med primært ansvarsområde for nye dommere og beach håndbold.  
Mange tak for de ansøgninger vi fik og efter at have afholdt samtaler, besluttede DU at 
nyt medlem i Dommerudvalget er: 
Trine Salmony 
Trine er 48 år, og selv dommer og har mange års erfaring med politisk arbejde bl.a. som 
nu forhenværende formand i Gladsaxe HG. 
Vi håber I vil tage rigtig godt imod Trine derude. Stort velkommen til Trine i DU. 
 
Administrationen: 
Administrationen holder sommerferie fra fredag den 26. juni til og med søndag den 2. 
august. 
 
Dommerudvalget og administrationen vil takke jer alle sammen for jeres store indsats i 
sæsonen der er gået. TAK.  
 
Med venlige sommerhilsner  
 
Rebecca og Leenette 
 
 


