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Odense, den 27. september 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære dommer 
 
Opstartsmøderne er nu vel overstået, og i den forbindelse skal der lyde en stor ros til jer alle. Der 
har været god dialog og engagement til møderne både med hensyn til regler og løb.  
 

Gruppering / Parsammensætning 

Gruppering og parsammensætning er nu tilgængeligt – Parsammensætning sæson 2021/2022. 

Påsætningen vil tage udgangspunkt i parsammensætningen, vi har dog erfaret at der i første 
påsætning vil der være en del kampe der er påsat med splitpar. Dette skyldes mange pars 
tilgængelighed ikke passer sammen, en udfordring som vi håber, bliver mindre jo længere vi 
kommer hen i turneringen. 

 

Nye dommere 

Vi vil med Simone som tovholder sætte forskellige indsatser ind på at få flere dommere på Fyn.  

Arbejdet med at få flere dommere vil være målrettet på forskellige områder, dels vil vi som 
normalt tilbyde dommeruddannelsen – men vil også sætte ekstra ind på at få foreninger til at 
uddanne lokaldommere. Desuden vil der komme flere nye tiltag, som vi håber giver flere med 
fløjter på Fyn, så der er flere til at hjælpe med opgaverne 

 
Håndoffice 

Husk at I skal opdatere jeres håndoffice, terminerne for de ”store” påsætninger er nedenfor, men 
opdater gerne fravær også i løbet af påsætningsperioderne, der kommer jo løbende afbud fra 
dommere, pokalkampe og flyttede kampe som skal påsættes.  

 
Påsætningsterminer 

Christian laver påsætning til den kommende måned, senest den 15 i måneden. F.eks. påsætning 
til november, bliver udsendt til jer senest den 15. oktober.  

Jeres afbud til den kommende måned, skal være opdateret senest den 5 i måneden. F.eks. 
påsætning til november, her skal I opdatere jeres afbud senest den 5. oktober (med de afbud I 
har). Skulle I få afbud til andre dage, end i har opdateret den 5. skal I huske og opdatere dette I 
håndoffice, så Christian ved det i forhold til nye kampe/påsætninger.  
 

 

 

 

 

https://www.haandbold.dk/media/17525/parsammensaetning-saeson-2021-2022.pdf
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Udviklinger 

Udviklerne har været samlet for at gennemgå sæsonens indsatsområder, og samtidig været på 
udviklerkursus, så de er helt klar til at give jer alle god feedback og udvikling i løbet af sæsonen.  

Alle par/dommere vil modtage udvikling, men ingen garanti for hvornår I vil modtage det. Det kan 
også være forskel på hvor mange udviklinger man får, både i jeres egen gruppering og 
grupperinger imellem.  

Årets indsatsområder: 

- Skub til spiller hængende i luften 
- Bænkreglement 

 

 

Nyttige datoer 

Søndag den 12/12 Sidste spilledag i 1. halvsæson 

Lørdag den 18/12  Midtvejstest for 2. div. og 3. div. dommere i Otterup kl. 13.00  

 Se indkaldelse 

Lørdag den 18/12 Socialt arrangement for alle kl. 13.45 – se invitation 
 Gløgg, Æbleskiver og 1. div. kamp i Otterup 

Lørdag den 08/01  Første weekend i 2 halvsæson 

 

Med venlig hilsen 
Fyns Håndbold Forbund 

Dommerudvalget 
Per Rasmussen 

 

/  
 
Brian Nielsen 
Administrationschef

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/kommende-arrangementer/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/kommende-arrangementer/

