
 

 
 
 
 
 
 Nyborg, den 1. februar 2021 

 

 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 5 2020-2021 
 

Mandag den 18. januar 2021 kl. 19.00 – 21.00 på MS Teams 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen 

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

 Afbud fra Martin Gjeding (MG). 
 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Løbekrav 

 Med henblik på at have en indstilling klar til dommerledelses-
mødet den 2. februar havde DU en grundig drøftelse af løbe-
kravene til løbetests i 2021/22. 

 Drøftelsen tog udgangspunkt i et oplæg fra MOU/NBN og CA, 
som tog højde for viden om kondital i forskellige aldersgrupper 
og hvor der var forsøgt skabt ’en rød tråd’. 

 Efter et par småjusteringer af oplægget enedes DU om et udspil 
til dommerledelsesmødet. Det blev besluttet, at der ikke skulle 
være specifikke løbekrav for dommerne i G3 og G4 – blot en 
opfordring til at deltage i løbetesten. 

 MOU foretager de nødvendige justeringer i oplægget frem mod 
dommerledelsesmødet. 

 DU har efterfølgende – med afsæt i corona-situationen – 
revurderet udspillet i forhold til løbekrav. 

 
 
Punkt 2 Kortbane 

 Mængden af kortbanekampe vil stige, når der tages hul på 
sæsonen 2021/22, hvor også U-11-kampe vil blive afviklet på 
kortbanen. 

 Det vurderedes, at det fra dommerside er væsentligt at være på 
forkant med den situation. Hvad er DU’s tilgang til dommernes 
opgaver i kortbanespillet? Hvordan skal dommerrollen fortolkes? 



 

 DU ønsker at få afklaret forventningerne i forhold til dette, hvilket 
evt. kunne ske gennem etableringen af en arbejdsgruppe med 
deltagelse fra TU, DU og børnefaggruppen. 

 Der er i DU enighed om, at kortbanespillet fremover bør fylde 
mere i dommeruddannelsen. 

 UA deltager med et indlæg om dommerens rolle og tilgang til 
kortbanekampe på et Online Forum for Børnehåndbold torsdag 
den 21. januar. 

  
 
Punkt 3 Eventuelt 

 MOU og MG har færdiggjort arbejdet med at udvikle regel- 
træningsspørgsmål. Denne regeltræning kommer til at foregå 
via Idrættens e-læring, som dommerne kender fra regeltesten. 
Alle dommere i 3. division og nedefter gives adgang. Det blev 
diskuteret, om der også skulle være adgang for 2. 
divisionsdommere. 

 LH efterlyste tilbagemeldinger på det udsendte uddannel-
seskatalog. 

 LH kunne oplyse, at arbejdsgruppen havde færdiggjort 
materialet til instruktøruddannelsen. 

 NBN kunne fortælle, at Dennis Byskov Hansen, UU-formand i 
JHF havde informeret ham om erfaringer fra onlinetrænerkurser 
under corona-nedlukningen. TR, LH og NBN havde holdt et kort 
møde med DBH for at høre mere og afdække, om denne kanal 
også kunne være relevant i forhold til dommeruddannelse. 
UA oplyste, at FHF havde planlagt at afvikle et GM på 
dommeruddannelsen online, men at der ikke i første omgang 
havde været tilstrækkelig deltagerinteresse for det. 

 
 
 

Referent: UJO 


