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Odense, den 30. september 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære dommer 
 
Opstartsmøderne er nu vel overstået, og i den forbindelse skal der lyde en stor ros til jer alle. Det 
har været en fornøjelse med den dialog der har været til møderne, og ikke mindst for jeres 
indsats med skoene på, det har været løbet meget flot, også selv om vi har været lukket helt eller 
delvist ned grundet Covid-19 i en længere tid. 
 
Covid-19 fylder jo en del i denne tid, og det gør den selvfølgelig også i håndbolden, og dette 
nyhedsbrev vil da også primært omhandle Covid-19, hvor der er ændringer i enkelte ting i 
forbindelse med kampe og afvikling af disse og også nogle generelle anbefalinger.  
 

Gruppering / Parsammensætning 

Dommerudvalget er ved at lægge sidste hånd på værket, og parsammensætningen vil være 
tilgængelig på hjemmesiden.  

 

Lokaldommerkorps 

Vi arbejder på højtryk med at rekruttere foreninger og deltagere til projektet lokaldommerkorps. 
Her er tanken, at man kan tilmelde sig som vejleder til kortbanekampe, og med en kort 
introduktion og oplæring, kan blive klædt på til at dømme kampe på kortbane i foreningen. Vi har 
god søgning, men kender I en, der kunne have interesse for projektet, så kontakt Simone. 

 
Regeltest  

Vi har lavet et nyt tiltag til denne sæson – ”Er du klogere end din dommer”. Her vil vi indbyde til 
månedlige test og drøftelser elektronisk omkring regler. Alle dommere, trænere og spillere blive 
inviteret til at deltage, testen vil foregå elektronisk, og vil tage udgangspunkt i en række videoklip, 
hvor vi skal diskutere kendelser og regler ud fra.  

Vi håber, at I alle vil tage godt imod tiltaget, som vi håber dels kan være efteruddannelse for jer 
dommere og uddannelse for spillere og trænere, og ikke mindst forhåbentlig også være et 
uformelt ”rum”, hvor man kan mødes om den fælles passion håndbold uanset om man er 
dommer, træner eller spiller.  

Vi vil indbyde til første test i oktober måned, og fremadrettet vil der fast være en test første 
mandag i hver måned.  

 

Videreuddannelse 

Vil tilbyder nu jer alle at komme på kursus, og få endnu flere redskaber og inspiration til jeres 
virke som dommere.  

Første uddannelsesdag er søndag den 11. oktober kl. 9.00 – 14.00 i Ørbæk Midtpunkt. Kurset vil 
primært omhandle regel 8 (bestrafning) – Tilmelding i Håndoffice.  
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Covid-19 - information 
 

Der er udarbejdet en række retningslinjer og anbefalinger til foreningerne i forhold til 
afvikling af turnering og stævner i den kommende sæson.  

Fælles for de retningslinjer og anbefalinger der er i forhold til afvikling af kampe og 
stævner er, at I som dommere IKKE er ansvarlige for at de efterleves af foreningerne. 
Evt. mangler jf. vores anbefalinger og vejledninger kan ikke resultere i at kampene ikke 
kan gennemføres. I skal som altid som dommere have fokus på at få kampene afviklet, 
det er ikke jer der skal tælle tilskuere m.v., den opgave er alene arrangørforeningens.  

Finder I forhold til kampe eller i haller, som I ikke umiddelbart lever op til 
myndighedernes anbefalinger eller de anbefalinger og retningslinjer der er meldt ud fra 
FHF, er I meget velkomne til at kontakte kontoret, så skal vi nok sørge for kontakt til 
foreningerne, så evt. forhold der ikke er korrekte, kan blive ændret. 

Sidst i nyhedsbrevet, vil også være et link til den side vi har lavet til foreninger, som 
fortæller om retningslinjer og vejledninger i forbindelse med håndbold og Covid-19. 

Nedenfor har vi skrevet de ændringer, vi mener vil være vigtigt for jer dommere at vide. 

Har I spørgsmål så er I altid velkomne til at kontakte Brian på mail eller telefon. 

 
Ændringer vedr. kampe i alle FHF-rækker 

1. Ingen hilsepligt før-og efter kamp 

2. Pausen foregår i udskiftningsområdet, hverken spillere eller dommere må forlade 
banen i halvlegen, ”pausesnakken” foregår på banen. 

3. Pausen i kampe på 2 x 25 min og 2 x 30 min. er 5 minutter 

4. Hold og dommere skal umiddelbart efter kampen forlade spillepladsen, og gøre 
plads til de nye aktører 

5. Arrangørforeningen er ansvarlige for at udskiftningsområde, stolper m.v. rengøres 
efter hver kamp 

6. I må IKKE starte kampene tidligere end det programsatte tidspunkt, selv om alle 
aktører er klar. For at retningslinjerne overholdes, skal der være pause mellem 
kampene, derfor er b.la. pausen sat ned til 5 minutter. 

Nye retningslinjer for dommere 

• Har du feber, ondt i halsen eller på andre måder føler dig sløj så meld afbud – du 
skal kun dømme når du er frisk 

• Undlad at give hånd til din makker (og alle andre), både før- under og efter kampen – 
Brug i stedet ”albuehilsen” eller hils med knyttet hånd 

• Hav fokus på at holde afstand og overholde restriktionerne, når du er i hallerne, husk 
at du som dommer altid bliver opfattet som dommer og dermed en autoritet i hallen, 
så gå forrest med det gode eksempel 

• Følg altid myndighedernes anbefalinger omkring test og smitte – Er du i en gruppe, 
der skal testes f.eks. grundet samlever, kollega el. lign. er syg eller i karantæne, skal 
du selvfølgelig heller ikke dømme kampe, indtil du har svar på din test. 

• I anbefales at klæde om hjemmefra, dels for ikke at belaste omklædningsrum i 
hallerne, men der kan også være haller hvor I ikke kan få plads til omklædning 
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umiddelbart inden kampen, da der er store restriktioner på brug af omklædningsrum. 

Anbefalinger vedr. kampe 

• Hold afstand til spillere og trænere i det omfang det er muligt, også under kampen 

• Hav ikke dialog med spillere eller officials efter kampene, der skal være fokus på at 
forlade spillepladsen umiddelbart efter kampen, så de nye hold kan komme ind på 
banen 

• Der må kun være 2 hold og kampens officials og dommere på banen ad gangen, nye 
aktører må ikke komme på banen, inden dem fra forrige kamp har forladt banen 

Retningslinjer vedr. rejser 

• Har du været på rejse til et land, som jf. rejsevejledningen fra myndighederne har 
kategoriseret som er kategoriseret som grønt eller gult, er der ikke noget du skal 
være opmærksom på 

• Har du været på rejse til et land som er kategoriseret som orange eller rødt, må du 
ikke dømme i to uger efter du har er kommet hjem – eller indtil du har fået negative 
resultater i de tests, som myndighederne anbefaler når man kommer hjem fra rejse 
til disse lande 

• Det er til enhver tid dommerens ansvar at informere FHF om evt. rejser til- og fra 
orange eller røde lande.  

 

Øvrige tiltag og retningslinjer for håndbold i FHF 

• Der er lagt pause ind mellem kampene i turneringen, så vi efterlever 
myndighedernes anbefalinger 

• Til børnestævner afvikles kampene i ”blokke” med efterfølgende pause – hvilket 
også er for at efterleve myndighedernes anbefalinger 

• Der må til stævner være det antal spillere mellem ”pauserne” svarende til 
forsamlingsforbuddet 

• Det er ikke sikkert, at der I alle haller kan tilbydes opvarmningsfaciliteter til hold eller 
dommere. Er det ikke muligt i hallen, gennemføres kampene, med opvarmning i den 
pause der er mellem kampene – der skal ikke give yderligere tid til opvarmning for 
holdene.  

• Der må til alle kampe og stævner være op til 500 tilskuere, dog skal der gældende 
afstandskrav (1 meter mellem tilskuerne).  

o Det er tilladt, at personer med nære relationer må sidde uden afstand til 
hinanden 

• Der skal rengøres efter hver kamp i turneringen, og mellem hver blok til stævner – 
dette er foreningens eller hallens ansvar 

• Spillere, dommere og officials anbefales til at klæde om hjemmefra, såfremt det er 
muligt 

• I vil alle få besøg af en udvikler en eller flere gange i løbet af sæsonen, udviklingerne 
vil som udgangspunkt foregå som I er vant til, dog med mere afstand.  

Det kan forekomme, at der i hallen ikke kan findes plads til at foretage udviklingen, 
sker dette, vil I modtage udviklingen telefonisk eller elektronisk senest 48 timer efter 
kampen og selvfølgelig efter gensidig aftale. 
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• Hold har mulighed for at flytte kampe eller melde afbud hvis de har spillere eller 
officials smittet eller i karantæne. Der er ingen krav om tid for afbud, så I vil 
formodentlig opleve at I har kampe, som med kort varsel aflyses. Her gælder de 
normale regler, at såfremt I er kørt hjemmefra, så vil I få afregning for kampen.  

• Det sociale arrangement, som plejer at være i forbindelse med midtvejssamlingen, er 
aflyst – det vil kun være de grupperinger der skal testes, der indkaldes i december 
måned.  

• Retningslinjerne er ikke glædende for følgende rækker 

o 2. og 3. div. senior 

o U-19 Liga 

o U-17 1. div. før jul / U-17 Liga efter jul 
 
 
Link til Covid-19 siden – hvor alt materiale til foreningerne er samlet 
 
 
Sidst men ikke mindst vil vi ønske jer alle en rigtig god sæson – og pas godt på jer selv 
og hinanden. 
 

 

Per Rasmussen                         /                      Brian Nielsen 

Formand             Administrationschef  

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/turneringer-staevner/covid-19-anbefalinger-og-retningslinjer/

