
Velkommen til
Opstartsmøde 2021

Vi har en Kahoot igen i år, gå ind på 
www.kahoot.it eller hent Kahoot appen

Spørg endelig, hvis I behøver hjælp

Agenda:

1. Velkommen

2. Nyt fra Adm.

3. Sæson 2021-2022

4. Regel gennemgang

5. Kahoot

6. Video

7. Dommerklubberne

8. Afslutning



HRØ Dommerudvalg/Adm. – 2021-2022

Claus Adelgaard
Udvalgsformand

Trine Salmony
Udvalgsmedlem
Nye dommere/Beach ansvarlig

Morten Lethan
Udvalgsmedlem
Udviklingsansvarlig

Lars Meier
Udvalgsmedlem
Dommerklubberne, ad hoc

Leenette Boysen
HRØ Administration
Primært 2.div.-3.div.

Rebecca V. Nielsen
HRØ Administration



Teams Regel møde

På Teams Regel mødet torsdag d. 19/8, 
var der fejl i det svar vi gav på nedenstående spørgsmål

Vi sagde det rigtige svar var A) 2
Men det rigtige svar er C) 4
som også mange af jer dommere/udviklere svarede.

Vi beklager…..



Nyt fra Administrationen

 Hjemmeside 
https://www.haandbold.dk/forbund/hroe/turneringer-staevner/dommere/

 Automatisk dommerpåsætning



Håndoffice



Håndoffice



Påsætningsterminer

Påsætningsterminerne bliver lidt anderledes i år og vil i første 
omgang kun være frem til efterårsferien. 

2.div., 3.div. og Kval i perioden 25/9-1/10 påsættes den 20/9

Alle andre rækker fra den 2/10-17/10 påsættes fra den 27/9 og 
hurtigst muligt derefter. 

Påsætningen fra uge 42 og frem vil blive eftersendt når vi 
forhåbentlig har en bedre tidshorisont med automatisk 
dommerpåsætning.



Opstartsmøde 2021

Agenda:

1. Velkommen

2. Nyt fra Adm.

3. Sæson 2021-2022

4. Regel gennemgang

5. Kahoot

6. Video

7. Dommerklubberne

8. Afslutning



Tiden efter Corona nedlukning:

• De fleste hold/spillere har ikke spillet en 
turneringskamp i 10-11 mdr., ligeså har mange af jer, 
heller ikke været ude i en betydende kamp i 10-11 mdr. 
Det er ikke sikkert alt er som det plejer. 
Brug altid den sunde fornuft, i sær her i opstarten. 

Sæson 2021-2022 – Covid 19



Sæson 2021-2022 – Covid 19

Restriktionerne i forbindelse med Covid-19 blev den 10. september 2021 ophævet. Dermed er der ikke længere grundlag for, 
at pandemi-reglerne er udgangspunktet for vores daglige omgang med hinanden.

Hvad betyder det så for håndbolden?

Indledningsvis vil vi gerne understrege, at Sundhedsmyndighederne STADIG anbefaler, at:

 blive vaccineret
 blive hjemme og blive testet ved symptomer
 holde afstand
 lufte ud og skabe gennemtræk
 vaske dine hænder tit eller bruge håndsprit
 gøre rent, særligt overflader som mange rører ved.

Når det er sagt, så betyder resten af lempelserne også konkrete ændringer for håndbolden. I punktform følgende:

- Muligheden for via HåndOffice og APP’en at melde Covid-19-afbud vil til den kommende sæson ikke være tilgængelig, 
da der ikke længere er tale om en pandemi.

- Sygdomsafbud som følge af en eller flere Covid-19-ramte spillere skal behandles på lige fod med alle andre afbud som 
følge af sygdom. Bemærk her DHF’s turneringsreglement for øvrige rækker, stk. 8.4. 

- Ingen særlige restriktioner omkring planlægning og gennemførelse af kampe.
- Ingen særlige restriktioner i forhold til antal tilskuere.
- Det er igen muligt at gennemføre hilsepligten. Dog skal vi gøre opmærksom på, at det er frivilligt, om kampens dommere 

vil deltage, ligesom det vil være tilladt for spillere ikke at deltage, uden at dette fører til indberetning af forholdet i sæson 
2021-2022.

HUSK: Det er stadig god stil at medbringe egne drikkedunke, bolde, overtræksveste og harpiks. 

Det kan stadig komme på tale, at Danmark lukkes ned grundet lokale, geografiske smitteudbrud. Dette vil blive håndteret, når 
og hvis det sker og i den sammenhæng, hvor det vil være aktuelt. 

Mail fra Per Jensen HRØ adm. 10/9-2021:



Sæson 2021-2022

 SoMe

 Fokus på opførsel på banen og i udskiftningsområdet



Sæson 2021-2022 - Løbetest

Til sæson 2022-2023, vil der komme ændrede løbekrav



Sæson 2021-2022 - Løbetest

Løbetest: 

Dommerklub Syd 
-

Dommerklub Fløjten 
-

Dommerklub Nord
-Løbetest i Ejby Hallen d. 24/9 kl. kl. 20:00
Kun ved tilmelding til Rebecca

Dommerklub Time Out
-

Bornholm
-

Løbetest:
Dommerklub Syd
Dommerklubben SYD holder løbetræning i denne sæson i ugerne 29 -34

Mandage kl. 18.00 i Sakskøbing – løbetest 23.8
Onsdage  kl. 18.00 i Østofte  - løbetest 11.8. og 18.8

Dommerklub Fløjten
Hvidebæk Hallen den 19 -7  kl. 19
Hvidebæk Hallen den 26-7 kl. 19
Hvidebæk Hallen den 2-8   kl. 19
Tølløse Hallen den 11-8  Løb kl. 18  og spisning kl. 19. Derefter generalforsamling i Fløjten (Grundet spisning er tilmelding 
nødvendigt på Fløjtens hjemmeside)
Gørlev Hallen den 17-8  kl. 19
Tølløse Hallen den 26-8, løb fra 1730. Derefter HRØ. Opstart møde kl. 19
Mørkøv Hallen den 1-9 kl. 19

Dommerklub Nord
12-8 Ejby Hallen kl. 18-19
12-8 Ejby Hallen kl. 18-19
12-8 Prismen kl. 18-19
12-8 Sundbyøster Idrætsanlæg kl. 17.15-17.45
12-8 Prismen kl. 18-19

Dommerklub Time Out
Storebæltshallen, Korsør - Tirsdage kl. 18:00 med opstart uge 30 - 27/07 2021 og sidste gang tirsdag den 31/08 2021
Holmegårdshallen - Onsdage kl. 18:00 med opstart uge 30 - 28/07 2021 og sidste gang onsdag den 01/09 2021

Bornholm
6. september kl. 16.30 i Rønne Hallen



Sæson 2021-2022 - Regeltest og Parsammensætning

Regeltest: 
Igen i år vil teoritesten blive elektronisk, således at I kan tage den hvor det passer jer. 
Testen skal være gennemført inden 15. september. 
2. div. Dommere/udvikler, følger Elitegruppens regel test.

Øve spørgsmål vil bliver lagt på DIF E-læring, samme sted som Regeltesten ligger.

Parsammensætning: 
Parsammensætning for kval og nedefter vil først blive lavet efter løbetesten. 

Op- og nedrykning:
Kan ske løbende hen over sæsonen, selvfølgelig under forudsætning af diverse test er klaret 
til de pågældende rækker.



Sæson 2021-2022 - Efteruddannelse



Sæson 2021-2022 - Efteruddannelse



Sæson 2021-2022 - Efteruddannelse



Sæson 2021-2022 - Efteruddannelse



Sæson 2021-2022 - Efteruddannelse

Lørdag d. 28/8 GM1 Udvikler (DHF)

Lørdag d. 25/9 OM1 Dommer (DHF)

Lørdag d. 2/10 GM2 Dommer (Lokalt)

Lørdag d. 20/11 OM1 Dommer (DHF)
Der tages forbehold for ændringer

Tilmelding:
Der vil blive sendt en mail ud fra Adm. om de kurser der vil være tilgængelige. 
Herefter tilmelder den enkelte dommer/udvikler sig til kurset via Haandoffice.
Man er ikke endelig tilmeldt, før man har fået en bekræftelse fra Adm., om man er tilmeldt 
eller ikke er tilmeldt. 
Denne bekræftelse, da der er begrænset antal pladser på kurserne og vi ønsker ikke at lave 
tilmelding efter ”først til mølle” princippet. 
Hvis der er tilmeldt flere end der er plads til, er det Adm./Dommerudvalget der træffer 
endelig beslutning om hvem der deltager på kurset.



Sæson 2021-2022 - Nyt Evalueringsskema

Udviklingsdelen 
fra 19 til 15 pkt.

Skala ændret for 
”Dommernes præstation” og 
”Kampens sværhedsgrad” 



Sæson 2021-2022 - Evalueringsskema

Udviklingsdelen ændret  
fra 19 til 15 pkt.



Sæson 2021-2022 - Evalueringsskema

1: Dårlig
2: Mangelfulde
3: Jævnt tilfredsstillende
4: Tilfredsstillende
5: God 

6: Lidt over god
7: Meget god
8: Lidt over meget god
9: Fortrinlig
10: Sublim



Sæson 2021-2022 - Evalueringsskema



• Målsætning: min. 1 evaluering/udvikling om året

• Det er dommerens eget ansvar, at sikre at man udvikler 
sig……..
 Med hjælp fra Udvikler og dommerkollegaer og 

efteruddannelse.

• Samtalen efter kampen er den vigtigste del af en udvikling

• Evalueringsskemaet skal primært ses som et hjælpeværktøj 
dommer/dommerne.

Sæson 2021-2022 – Udvikling som dommer



Sæson 2021-2022 - Dommertøj

Mail fra Per Jensen, sendt 23/8-2021:

Kære dommer/-aspirant.

Så er vi snart klar til den nye sæson. Måske du har fundet ud af, at den lange nedlukningstid har 
betydet at dommertøjet har været opbevaret for varmt og derfor er krøbet – det kan jo ske. 
Måske det bare er tid til at få skiftet noget af dommertøjet ud.

Derfor har Intersport Asnæs strikket et godt tilbud i dommertøj sammen i fællesskab med Select 
Danmark. 

Se derfor vedhæftede tilbud.

Skulle en af pakkerne falde i din smag, så send en mail til undertegnede med følgende 
oplysninger:

Dommernummer
Størrelse på beklædning
Hvilken pakke, du ønsker at bestille.

Tøjet bliver leveret direkte til dig. Regningen sendes til HRØ, der trækker beløbet i din 
dommerafregning senere. Skulle du købe beklædning for mere end du optjener i afregningen for 
sæson 2021-2022, så fremsendes en faktura på beløbet. 

Men selve tøjbestillingen skal sendes til undertegnede på pj.hro@dhf.dk.

God fornøjelse og god sæson. 

Med venlig hilsen

Per Jensen



Sæson 2021-2022

Spørgsmål?
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Regel gennemgang, 
Herunder Kortbane

Regel gennemgang
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Gå ind på http://www.kahoot.it/, på jeres mobil, 
eller åben Kahoot appen

Spørg endelig, hvis I behøver hjælp



Årets bredde dommerpar 2021

Årets bredde dommerpar:

Årets bredde dommer:
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Dommerklubber



Afrunding

Spørgsmål?



Tak for i dag og rigtig god sæson


