
Dommerudvalgets sammensætning: 
  
Dommerudvalgsformand  Niels Bo Nielsen  
Uddannelsesansvarlig & sekretær                     Lars Faartoft  
Udviklingsansvarlig 3 div + Jyllandsserien Brian Poulsen  
Udviklingsansvarlig bredde  Morten Flodin 
Talent- indstillingsansvarlig   Jeppe Hanghøj Kirkensgaard 
Rekrutteringsansvarlig   Emilie Eld 
 
Der er igen i år tilført lidt ekstra kræfter i DU. Emile Eld vil fremover komme til at stå for at 
vi forhåbentlig får tilgang af nye dommere. Emilie skal være vores ansigt ud mod de unge 
mennesker da hun selv er ung og på den måde håber vi at Emilie kan gøre brug af sin 
viden omkring hvordan vi får tiltrukket lidt yngre kræfter til dommererhvervet i Kreds 5. 
Jeg vil gerne byde Emilie Eld velkommen i Dommerudvalget – håber du kommer til at 
befinde dig godt. Emilie tiltrådte Dommerudvalget d 1/8 – 2020. 
 
 
Dommerpåsætning  
Dommerpåsætningen sker således, at der løbende påsættes dommere 2 uger frem i tiden, 
hvilket dommerne og dommerudvalget er meget glade for.  
I dommerudvalget ser vi gerne, at der placeres kampe specielt på hverdage og lørdage, 
hvilket medvirker til at tage noget af det store pres, der er på dommerne på søndagene.  
Vi vil stadigvæk opfordre til, at der i den udstrækning det er muligt, placeres så mange 
kampe som muligt på hverdage og lørdage. Det vil øge vores muligheder for at minimere 
døm selv kampene.  
Det skal nævnes, at netop her er det vigtigt, at klubberne bruger den anbefalede 
kamprækkefølge, da det er her I kan hjælpe påsætteren, og dermed jer selv, til at få den 
bedste tilrettelæggelse af jeres turnering. 
Ud over dommerpåsætningen, er Kasper ansvarlig for, at dommerdelen på hjemmesiden 
løbende bliver opdateret til gavn for dommerne og andre, der har brug for informationer  
omkring dommerne, kampe m.m. 
  
 
Uddannelsesområdet  
Covid-19 har jo som bekendt haft en betydelig indvirkning på håndbolden i sæsonen 
2020/2021 og det har den også haft i forhold til de uddannelsesaktiviteter vi fra DU havde 
planlagt for Kreds 5. 
Vi nåede dog inden turneringen blev suspenderet at afholde forskellige 
uddannelsesaktiviteter i kredsen, derudover har vi brugt tiden på at udvikle yderligere 
uddannelsestilbud gennem DHF til dommerne, der gør at vi når forsamlingsforbuddet 
tillader det, kan startes en styrkelse af dommernes kompetencer, så spillerne og klubberne 
får gennemført deres kampe med de bedste mulige dommere. 
I efteråret 2020 afholdte vi 1 dommerkursus til nye dommere med i alt 6 deltagere, hvor 4 
af dem ønskede at komme i gang snarest muligt. De nåede lige at få 1-2 kampe inden 
turneringen lukkede ned, men vi håber de er friske til en ny start når håndbolden igen 
kommer i gang. Vi har nu en venteliste til dommerkursus på 8-9 nye dommere, så vi 
afholder kurset så snart forsamlingsloftet tillader det. 
Vi har igen i år haft god succes med vores koncept til klubber, der gerne vil give deres 
”døm selv dommere” lidt mere ballast til at fløjte kampe. Et 2 timers forløb, som har fokus 
på de vigtigste regler og god praksis på banen. Dette tilbud har AGF benyttet sig af, hvor 
vi havde 34 piger og drenge fra deres U15 årgang, vi håber at vi ser nogle af de talenter vi 
oplevede der som håndbolddommere på et tidspunkt. Solbjerg og Harlev var i dialog med 



os om at holde det hos dem, men det lukkede Covid-19 desværre ned for. Prisen for dette 
arrangement for klubberne ligger i størrelsesorden 600-700 kr. Det dækker 
instruktørafregning og kørsel.  
Vi vil gerne, som sidste år, opfordre klubberne til at forsøge at erhverve så mange nye 
dommertalenter som muligt blandt deres unge medlemmer, så vil vi tage godt imod dem 
og give dem en god uddannelse til rollen som dommer. Vi får brug for nye talenter i 
fremtiden og de vil kunne anvende de kompetencer de opnår i dommergerningen i mange 
andre situationer i livet. Når det er sagt er det også vigtigt at vi får dommere i alle aldre da 
det måske lige netop er dem som kan og vil afse tid til at gøre noget ved 
dommergerningen til fordel for klubberne. 
Lars Faartoft har deltaget og bidraget positivt i og til udviklingsarbejdet af den kommende 
dommeruddannelse gennem DHF, hvor der i løbet af de næste par år vil være et 
betragteligt udbud af uddannelsestilbud til bestående dommere. Målet med det 
uddannelsestilbud er at løfte kompetencerne hos den enkelte dommer til glæde for 
håndboldspillet, spillere og officials. 
 
 
JHF/DHF  
I både JHF og DHF har der været aktivitet omkring det med hvad gør vi når turneringen 
starter op igen. Har vi det samme antal dommere? Ligesom klubberne, er vi på 
dommersiden nervøse for at nogle vil vælge håndbolden fra, men vi håber at når der kan 
lugtes lidt savsmuld fra hallerne igen, så indfinder lysten til at dømme håndbold sig. 
Vi har i både JHF og DHF afholdt en del møder over teams for at gøre hinanden klogere 
på situationen om det hele og for at være klar hvis der kom en melding fra statsministeren 
om at vi kunne starte op igen indendørs. Den er desværre ikke kommet i skrivende stund 
og det ser ikke ud til at vi kommer i gang her i foråret desværre. 
Hvad kan vi evt. bruge teams til når hele dette med pandemien er ovre? Jeg tror på at vi 
kan bruge det til efteruddannelse til dommerne så ikke alle behøver at køre fysisk ind til et 
møde men at man kan logge på hjemmefra og på den måde tilegne sig noget læring. 
 
Det vi afventer fra DHF er, at der skal komme noget mere materiale omkring 
efteruddannelse til breddedommerne. Et område som bliver nødt til at få mere fokus, da vi 
alle har brug for at blive bedre, også dommerne. Jeg kan fortælle at der er noget i 
støbeskeen på dette område. Der arbejdes på højtryk for at der skal komme noget mere 
materiale ud til dommerne. Det der er lagt vægt på i DHF´s DU er at få skabt en ny og 
bedre dommeruddannelse, noget som også er lykkedes. 
Også i denne sæson besluttede DHF´s Dommerudvalg at alle dommere i hele DK skulle 
op til en test som vi kalder læring. Dette er noget nyt at en etableret dommer skal igennem 
en test. Det er en ny platform hvor man igennem regellæring vil udvikle dommernes 
kendskab til reglerne generelt, så de står skarpe som altid ude i hallerne. Det er noget som 
kommer til at ske hver år i hele DK. 
 
 
Udvikling  
I 3 division og Jylland serien har der ikke været afholdt nogle udviklinger da turneringen for 
senior ikke var så lang og da vi skulle i gang med dette blev det hele lukket ned. Da der 
blev startet op igen, var det som sagt kun ungdomshåndbold der måtte gå i gang, så 
derfor blev der ikke udviklet i de 2 øverste rækker. 
 
 
Her lidt fra bredden. 



Vi har kigget på de nye dommere vi kunne nå inden nedlukning og der ser ud til der er nye 
dommere på vej. 
Vi har ikke udviklet nogle par eller ene-dommere i denne sæson i bredden, da der kom 
Covid-19 i vejen for dette. 
 
 
Talentudvikling kreds 5  
Efter 19/20 sæsonen, blev arbejdet med talentgruppen evalueret og ud fra denne blev der 
lavet nogle ændringer til denne sæson. Den helt store ændringer var at få tilknyttet en 
mentor til alle par i gruppen, for at sikre den rigtige udviklingen for hver enkelt par. 
Derudover ville vi skære fællessamlingerne ned til 2 gange da vi vidste at Covid-19 ville 
blive et problem i løbet af sæson, men vi havde et håb at disse to samlinger kunne komme 
i foråret 2021.  
 
Kreds 5’s talentbane for håndbolddommere har som alt andet håndboldrelateret været 
underlagt restriktioner og med senior håndboldens tidlige stop, kom vi aldrig rigtig i gang. 
Talentbanen er i en afventende position og så snart senior sæsonen starter op igen, vil de 
unge talenter blive prioriteret af DU. Det gøres således vi ikke har unge dommere der 
kommer til at sidde fast i deres respektive række, hvis deres potentiale er til at dømme på 
et højere niveau. Jeppe, som er talentansvarlig, vil sammen med DU og mentorerne sikre 
at der bliver lavet en plan så snart det bliver muligt at starte håndbolden op igen i 2021.  
 
Talentbanen består af 4 par fordelt over 3. division ned til serierækkerne og alle parrene 
bliver tilbudt at forsætte i gruppen i 2021/22 sæsonen. Vores 3. divisions par er ydermere 
en del af Styregruppe Vest - Indstillingsgruppe B som også blev aflyst i 20/21 grundet 
Covid-19. Parret vil som minimum blive tilbudt samme indstilling til 2021/22 sæsonen.  
 
 
Indstillinger 2020/2021 
Vi har i denne sæson et samarbejde med kreds 1 i 3A. Dette vil nok også være tilfældet til 
den kommende sæson, da man i styregruppe vest har besluttet ikke at rykke nogen op 
eller ned. 
Kreds 5 har i denne sæson også haft et par i indstilling 3B, som er rugekassen for 
indstilling 3A, der er blevet tilkoblet mentor på begge indstillingspar. 
Begge par vil forsætte i de 2 indstillingsgrupper i den kommende sæson. 
 
 
Årets dommervenlige klub  
På kredsgeneralforsamlingen i 2020 blev Todbjerg-Mejlby IF udnævnt til ”Årets 
Dommervenlige Klub” i sæsonen 2019/2020, og fik som synligt bevis overrakt diplom.  
Et stort tillykke til Todbjerg-Mejlby IF med udnævnelsen som de fik fordi de har arbejdet 
meget med kulturen i klubben. 
Vi har som følgende af den nuværende nedlukning valgt at suspendere denne indstilling i 
denne sæson. 
 
 
 
Indberetninger  
Indberetninger er der ikke kommet meget af, hvilket jeg heller ikke skal komme mere ind 
på i år  
 
 



Jeg vil gerne takke vores sponsorer: Sport24 og AURA og Århus Malerforretning, uden 
deres hjælp var der intet tøj.  
 
Til slut skal der lyde en stor tak til klubberne, dommerudvalget, og dommerklubben for et 
godt samarbejde i sæsonen 2020/2021.  
Der skal også lyde stort tak for godt samarbejde med bestyrelsen og ikke mindst Susanne, 
Kasper og Lars.  
 
 
 
Århus, marts 2021 
 
Niels Bo Nielsen  
Dommerudvalgsformand 
 
 


