
 

 
 
 
 
 
 
 Nyborg, den 30. oktober 2020 

 

 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 3 2020-2021 
 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 18.00 – 21.30 i Odense 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen 

(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau 
(LH), Martin Gjeding (MG) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde. 

 Regelspørgsmålspuljen er blevet bearbejdet af MOU og MG. 
Der er p.t. 80 spørgsmål, som MG vil forsøge at få verificeret 
hos Jørn Møller Nielsen. Spørgsmålene tænkes anvendt til 
regellæring i en Facebook-gruppe for breddedommere.  

 Referatet godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
Punkt 2 Løbekrav. 

 DU havde en omfattende og grundig debat om forskellige 
perspektiver på de fremtidige løbekrav. 

 Der var opbakning til, at løbekravene skulle baseres på viden 
om kondital for forskellige aldersgrupper og køn og at dette 
skulle korrelere med biptest løberesultater. 

Der var tilslutning til, at der skulle gradueres for hvert ti-års 
interval f.eks. 25-35 år. 

Det er vigtigt, at løbekravene fastsættes (”rundes op”), så de 
passer med hele baner. 

Løbekrav til kvindelige dommere fastsættes, så de udgør en fast 
procentdel af kravet til de mandlige dommere, som det kendes 
fra løbekravene i elitedommergruppen. 

DU lægger op til, at kravet om at kunne løbe to ekstra ture for at 
blive indstillet fra 3. til 2. division bortfalder. 



 

Det er DU’s holdning, at 2. og 3. divisionsdommere samt G0-
dommere testes to gange årligt (august/september og decem-
ber/januar). 
CA bemærkede, at der kunne opstå en udfordring mht. til G0-
dommerne i HRØ. 

MOU opsummerer forslagene til løbekrav. 

 
 
Punkt 3 Regeltest. 

 Det blev konstateret, at 1157 dommere har bestået online-
regeltesten i 2020. 

 Den ekstraordinære genåbning af testen betød, at yderligere en 
lille gruppe dommere kom igennem.  

Det er DU’s holdning, at de nye dommere, som uddannes i løbet 
af sæsonen, ikke skal gennemgå regeltesten bagudrettet, men 
først sluses ind i regeltesten for den efterfølgende sæson. 

Det er uafklaret, hvad man gør i forhold til regeltesten, hvis 
tidligere dommere ønsker at genoptage dommergerningen midt i 
en sæson.  
Erfaringen er, at det gribes forskelligt an i de respektive lokale 
DU. Der bør være en fælles holdning til dette spørgsmål. 
 

 
Punkt 4 Dommeruddannelse. 

LH kunne oplyse, at materialet til dommerudvikleruddannelsens 
Grundmodul 1 nu var færdigt og at invitationen til de første 
kurser også var klar. 
Der afholdes ’pilotkursus’ i Skanderborg den 21. november. 
Det er besluttet, at uddannelsen er deltagerbetalt. 

LH har indkaldt til erfa-møde for dommerinstruktører og konsta-
terede, at det havde været lidt tungt at administrere, da flere af 
de inviterede ikke har meldt tilbage.  

Foranlediget af dette drøftede DU responskulturen. 
Invitationen har været sendt indirekte via den lokale DU-for-
mand. Fremover sendes invitationer direkte til instruktørerne og 
cc. til DU-formændene. 
Der var i DU enighed om, at det må forventes, at man som 
instruktør deltager i erfa-møderne og at der skal være 
opmærksomhed omkring eventuelle gentagne afbud. Det er et 
krav, at man svarer på invitationen. Hvis det ikke sker, er DU 
klar til at drage konsekvens af dette. 

LH glædede sig over, at der nu er omkring 25 frivillige i gang i 
’den lærende organisation’, der udvikler på de forskellige 
uddannelsestiltag. 

 
 
 



 

Punkt 5 OB-møder. 

 DU drøftede forslag til emner til OB-møderne 2021. 

 UA kunne oplyse, at der var et enkelt spørgsmål i årets regel- 
 test, som især havde voldt kvaler og som ca. 40% af dommerne  
 havde svaret forkert på. Spørgsmålet drejede sig om bestrafning  
 af officials. Det kunne tyde på, at der kunne være behov for en  
 opdatering på dette. 

 Andre emner som ’det lange skridt’, nye regler fra IHF og  
 kortbane. 

 LH opfordrede UA til at stille sig i spidsen for et arbejde, som  
 kan udvikle/højne kvaliteten på OB-møderne, da de i store træk  
 er blevet afviklet på samme måde i en lang årrække. Det er LH’s  
 vurdering, at der er behov for aktiviteter, som i langt højere grad  
 involverer de deltagende dommere. 

 Det blev i forlængelse heraf foreslået, at OB-møderne også blev  
 anvendt til at stille spørgsmål til dommerne og ad den vej ind- 
 hente data, som kunne bruges i DU’s videre arbejde. 

 Det er oplagt at etablere en erfa-gruppe, som kan indsamle  
 eksempler på ’best practice’ og andre idéer og input. 

 Der var i DU enighed om, at der skal foretages en genindstilling  
 af regelinstruktører frem mod næste års OB-møder. 
 
 
Punkt 6 Eventuelt. 

 MG fortalte, at han havde taget de første initiativer i forhold til  
 rekrutteringsarbejdet. De første erfaringer har gjort det klart for  
 ham, at det er vigtigt at finde den rette indgang til kredsene,  
 hvad dette angår. 

 LH foreslog at udnytte dommeruddannelsens GM1 til at ind- 
 hente oplysninger fra deltagerne om rekruttering. 

 Det blev aftalt, at november måneds dommerledelsesmøde  
 placeres i trekantområdet. 
 
 

Referent: UJO 


