
Dommerudvalget 2021 
 
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 
 
 
Dommerpåsætning  
Vi har sidst på året taget et nyt system i brug, hvor vores dommerpåsætter får et 
automatisk forslag til, hvilke dommere der skal sættes på de enkelte kampe tre uger frem i 
tid.  
Systemet kaldes Automatisk Dommerpåsætning, men dommerpåsætteren skal dog stadig 
manuelt godkende de enkelte påsætninger, og lave eventuelle tilrettelser for at få det hele 
til at hænge sammen. Systemet er meget nyt, så der arbejdes stadig på forbedringer, men 
på længere sigt er målet at få optimeret dommernes tid i hallerne og udnyttet dem på 
bedst mulige måde. 
 
Selvom vi har fået automatikken til at hjælpe, så er antallet af kampe om søndagen stadig 
udfordrende i forhold til antallet af dommere i kredsen.  
Det er derfor vigtigt, at klubberne placerer kampene i den anbefalede rækkefølge, og at vi 
løbende får uddannet nye dommere i kredsen. Herudover kan placering af kampe på 
andre dage end søndage være med til at fordele belastningen over flere dage. 
 
Uddannelsesområdet  
Covid-19 situationen har igen været en faktor, vi har måttet arbejde udenom i forhold til de 
uddannelsesaktiviteter vi fra DU havde planlagt for Kreds 5. 
Vi har i sæsonen indtil nu afholdt 3 dommerkurser. I efteråret 2021 gennemførte vi et 
grundmodul 1 for nye dommerkandidater og et grundmodul 2 for bestående og næsten 
nye dommere. Vi startede 2022 med at afholde endnu et grundmodul 1 kursus for nye 
dommere. I alt har vi haft 24 dommerkandidater gennem grundmodul 1, hvilket har givet 
en tilgang på 14 nye dommere, det er vi glade for. De er nu kommet godt i gang med at 
fløjte kampe rundt om i kredsen, så tag godt imod dem og hjælp dem til at give gode 
oplevelser for spillerne. Vi har planer om endnu et grundmodul I og II, og har oprettet en 
venteliste hvor der gerne må komme flere på. 
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 de kampe. Et 2 timers forløb som har 
fokus på de vigtigste regler og god praksis på banen. Dette tilbud har AGF; TFH, Rønde 
IF, Skødstrup og Søften IF benyttet sig af, hvor vi har haft ca. 50-60 i alle aldre gennem 
dette forløb til gavn for deres klub, vi håber at vi ser nogle af de talenter vi oplevede der 
blive håndbolddommere på et tidspunkt. Prisen for dette arrangement for klubberne ligger i 
størrelsesorden kr. 600-700 kr. Det dækker instruktørafregning og kørsel.  
Vi vil gerne som sidste år, opfordre klubberne til at forsøge at hverve så mange nye 
dommertalenter som muligt blandt deres unge medlemmer. Vi vil tage godt imod dem og 
give dem en god uddannelse til rollen som håndbolddommer. 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. 
 



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.” 
Dette skrev jeg sidste år. 
Vi har måtte konstatere at vi har haft et frafald af dommere som er stoppet i år. Dette har 
uden tvivl noget at gøre med Corona. Desværre har vi også set mange skader hos 
dommerne og det er også noget vi skal tænke over hvorfor de kommer. Får dommerne 
trænet nok? Dømmer de for mange kampe i ugen? Er det de samme dommere der 
trækker læsset? Spørgsmålene er mange og vi skal nok kigge ind og se hvad vi kan gøre 
bedre for at løfte det hele. 
En ting er glædeligt og det er at uddannelsestilbuddet til de eksisterende dommere er 
kommet på plads, det har vi manglet i mange år men nu er den der og så skal vi have 
dommerne afsted så de kan blive dygtigere til glæde for dem selv og klubberne. 
Noget andet der er godt at se er, at Emile har været ude i klubberne og holde møder med 
ungdomsspillerne for at hverve nye dommere. Og lige en bøn til jer – tag godt imod hende 
og andre fra DU når vi kommer ud til jer, det er så vigtigt at vi får flere sorte dommer til at 
dømme vores kampe i Kreds 5. 
Det var lidt om hvad vi har gjort, hvad vil vi så gøre i den kommende tid. Vi vil til stadighed 
og endnu mere satse på at få nye dommere til. Dette bliver et indsatsområde på alle 
niveauer gennem hele organisationen fra DHF ned gennem JHF og ned til de enkelte 
kredse. 
Så endnu en gang trækker vi arbejdshandskerne på og prøver at komme derhen hvor vi 
måske ikke har været før. Hvad kunne det så være, ja det kunne være en opgave som 
ligger meget tæt sammen med uddannelsesudvalget i Kreds 5. vi har i hvert fald givet 
hinanden nogle gode rammer vi kunne arbejde sammen om. Tankerne stopper ikke her og 
vi giver ikke op. 
 
 
Udvikling  
I 3 division og Jyllandsserien er vi kommet i gang med udviklingerne og der er god læring 
til dommerne fra udviklerne som bruger deres redskaber på en god måde. 
Vi har i DU et ønske om at de ting som dommerne løber rundt hver eneste weekend og 
dømmer også bliver mere ensartet og at vi i dommerstanden får kigget på de samme ting 
som de retningslinjer (fokuspunkter) som DHF kommer med. Sådan at der følges op med 
en ensartet forståelse og at vi vil være med til at flytte dommerne. 
Her er lidt fra bredden. 
Nye dommere fra de to sidste dommerkurser har været under god behandling af “nye” 
unge mentorer. Det er gået godt og flere er på vej videre som ene dommere og nogle er 
på vej i to dommersystemet. 
 
De nye “unge” dommere er blevet hjulpet på vej at unge mentorer, dette for at have 
samspillet mellem ung til ung men dermed ikke sagt, at vi ikke stadig vil gøre brug af vores 
“ældre” udviklere/mentorer, men der har ikke været brug for udvikling af dommere i disse 
rækker. 
 
Efter jul har vi kigget en del på dommere i serie 3 for at finde dommere der er klar til at 
rykke op i serie 2 (2-dommer systemet) Det ser ok ud mht. til nye 2-dommere, men vi kan 
godt bruge flere dommere. 
 
 



 
Talentudvikling kreds 5  
Den første halvdel af 2021, var som alt andet håndbold lukket ned og for 
indstillingsgrupperne betød det ingen aktivitet. For sæsonen 2021/22 har vi valgt at sende 
to drengepar og et kvindepar til indstillingsgrupperne under Styregruppe Vest. De to 
drengepar er indstillet med henblik på oprykning til 2. division mens pigernes forløb skulle 
være at gøre dem klar til at blive 2. divisions dommere på sigt.  
 
En af vores indstillede piger valgte desværre til jul at sige fra til indstillingsgrupperne og 
derfor har vi kun en pige tilbage. DU er ved at finde en makker til hende således hun kan 
fortsætte i indstillingsgruppen i den kommende sæson. 
 
I kredsens egen talentbane har vi tilknyttet 7 dommere, som alle arbejder tæt sammen 
med deres mentorer. Vi arbejder i gruppen med at styrke deres udvikling i parret og som 
individuelle dommere, samt at give dem de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i 
indstillingsgrupperne hvis det skulle blive aktuelt.  
 
Vi ser med spænding frem mod 2022 og det arbejde der bliver gjort i kredsen af Emilie for 
at hverve nye dommere. Vi vil støtte hendes arbejde og hjælpe eventuelle nye dommere 
som drømmer om at komme i divisionerne. 
 
Vi har i denne sæson et samarbejde med Kreds 4 i 3A. Dette arbejde er vi ikke færdige 
med i skrivende stund, men vi håber det bliver et frugtbart samarbejde. 
 
Årets dommervenlige klub  
På kredsgeneralforsamlingen i 2021 blev der ikke kåret nogen dommervenlig klub på 
grund af nedlukningen. 
 
Kriterierne for udvælgelsen af ”Årets Dommervenlige Klub” er følgende:  
 

• Klubben deltager aktivt i rekruttering af nye dommere.  

• Klubben har et passende antal dommere i forhold til antal tilmeldte hold i 
turneringen.  

• Klubben tager godt imod dommerne til alle kampe.  

• Klubbens trænere, spillere, ledere og bestyrelsesmedlemmer udviser ”Fairplay” 
over for dommerne  

• Klubben har til hjemmekampe kvalificerede tidtagere og sekretærer, som er klar ved 
kampens start.  

• Klubben deltager aktivt i at skabe et godt miljø i og omkring klubbens kampe i 
henhold til turneringsreglementets stk. 9.6 (se nedenfor).  

• Klubben udviser ansvar i forhold til tilskuernes adfærd og respekt for dommerne.  
 
9.6 Arrangørforpligtelser: 
 
Særlige krav til arrangerende forening 

A. Den i turneringsprogrammet først nævnte forening er kampens arrangør. 
B. Den arrangerende forening skal stille med øvede kompetente personer som 

kampens tidtager og sekretær, med mindre denne på forhånd er udpeget af 
DHF/distriktsforbund/region. 

C. Det er den arrangerende forenings ansvar, at spillepladsen er klar til det fastsatte 
kamptidspunkt. Dette inkl. udskiftningsområde, coachingfri zone, bag ved målene 



og langs banens sider. 
Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at nødvendige effekter til gulvaftørring 
er til stede i hallen. 

D. Den arrangerende forening af en kamp er pligtig til straks og senest 15 minutter 
efter vedkommende kamps afslutning at indtaste resultatet. 

 
Procedure for indstilling og kåring af ”Årets Dommervenlige Klub” er følgende:  

• Det er kredsens Dommerudvalg, som foretager den endelige udvælgelse af ”Årets 
Dommervenlige Klub”.  

• Klubben offentliggøres på generalforsamlingen hvert år i JHF Kreds 5.  
 
Indstillinger kan indsendes af kredsens dommere og Dommerudvalg.  
 
 
Indberetninger  
Indberetninger ligger i år på et lavt niveau, hvilket jeg tolker som værende en god tendens 
blandt spillere/trænere og dommerne. 
Der er ingen tvivl om, at mange af indberetningerne kommer fordi spillerne/trænerne begår 
sig mod spillereglerne, men også fordi der opstår en konflikt mellem spillets aktører. Men 
set i lyset af det lave niveau er vi ganske godt tilfredse.   
 
Indberetninger:  
0 spilledage 3 stk. 
1 spilledag 30 stk.  
2 spilledage 3 stk. 
Indberetninger i alt 2019-2020 35 stk. 
Indberetninger i alt 2018-2019 40 stk.  
Indberetninger i alt 2017-2018 42 stk. 
Indberetninger i alt 2016-2017 43 stk.  
Indberetninger i alt 2015-2016 40 stk.  
Indberetninger i alt 2014-2015 57 stk.  
 
 
Jeg vil gerne takke vores sponsorer: Sport24, HR Company, AURA og Århus 
Malerforretning, uden deres hjælp var der intet tøj.  
 
Til slut skal der lyde en stor tak til klubberne og dommerudvalget for et godt samarbejde i 
sæsonen 2021/2022.  
Der skal også lyde stort tak for godt samarbejde med bestyrelsen og ikke mindst Susanne, 
Kasper og Lars.  
 
 
Århus, februar 2022  
 
Niels Bo Nielsen  
Dommerudvalgsformand Kreds 5 

  
 


