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Dommerudvalgets beretning 
 
2021 har været året med de mange udfordringer for håndbolden, vores sport er blevet 
ramt hårdt af, at vi i første halvdel af 2021 forsat ikke kunne spille håndbold – alle spillets 
aktører måtte igen hjem på sofaen og afvente bedre tider. 
 
Vi havde dommere, der ikke havde haft mulighed for at udøve deres dommergerning i 
mere end 18 måneder. Dommere er ligesom, spillere, trænere, klubledere afhængige af at 
være aktive, møde andre mennesker med de samme interesser og nyde netværket. Når 
limen, der holder det hele sammen – kampe, træning & socialt samvær – forsvinder, søger 
vi naturligt mod andre aktiviteter, der kan kompensere for alt det som håndbolden har givet 
os. 
 
I denne periode har vi forsøgt at holde kontakten til vores dommere på alternative måder, 
Teams møder – konkurrencer – telefonopkald – udendørsaktiviteter i små grupper, for at 
vise, at der kommer en tid efter Corona, hvor vi mere end nogensinde får behov for at stå 
sammen. 
 
En sæson for en dommer består af løbe- og regeltest i perioden August/September, 
masser af træningskampe, trænings- og opstartsstævner. Så glæden var stor, da vi kunne 
komme i gang med dommergerningen, da der igen måtte spilles håndbold fra starten af 
2021/2022 sæsonen. 
 
Fantastisk igen at møde spillets aktører og mærke begejstringen for håndbolden, men vi 
måtte desværre konstatere, at vi ikke har formået at fastholde alle vores dommere – den 
lange pause har medvirket til at ca. 20 af vores dommere, har besluttet at slutte deres 
karriere, vi har fulgt op på dem alle og årsagen er hovedsagelig, at der er kommet andre 
interesser ind i nedlukningsperioden, der fremadrettet ikke kan kombineres med 
dommergerningen. 
 
Vi arbejder forsat hårdt med rekrutteringen af nye dommere og må erkende, at det ikke er 
blevet lettere at finde emner til at deltage i vores regelkurser. Vi har iværksat et tiltag, hvor 
klubberne er med til at facilitere disse kurser i deres respektive haller og er med til at tage 
ansvar for at finde emner til at deltage i disse kurser – vi har brug for at rekruttere 
dommere i alle aldre og vi håber på også at kunne motivere ”gamle” spillere og forældre til 
at tage en tørn som dommere. 
 
I denne sæson har vi afholdt 2 regelkurser med henholdsvis Silkeborg-Voel KFUM og 
Torsted Håndboldklub. Vi får brug for flere af sådanne tiltag og håber, at I vil være med til 
at løfte opgaven. 
 
Uddannelse  
  
Efteruddannelse af både instruktører, udviklere og breddedommere er vigtigt for at 
dygtiggøre og fastholde vores dommere – vi er godt i gang og vil forsætte dette i den 
kommende sæson. 
Vi tilbyder dommerkurser i 2 moduler til nye dommere. Alle vores erfarne dommere vil få 
tilbudt et overbygningsmodul. 
 
Vi bliver indimellem udfordret af manglende forståelse for, at dommergerningen er noget, 
der skal læres og at fejl-kendelser er en del af spillet på lige fod med fejlafleveringer fra 
spillernes side. 
Når man som ny dommer bliver udsat for en urimelig verbal behandling fra trænere, 
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forældre og tilskuere, er det ikke særlig motiverende for den nye dommer og vi ser forsat 
dette som en stor hindring for at rekruttere og ikke mindst at fastholde de nye dommere. 
 
Vi har brug for jeres hjælp til at skaffe den bedst mulige stemning i hallen overfor vores 
dommere, og vi vil igen i år tilbyde jer, at komme til en klubaften, hvor vi vil fortælle lidt om, 
hvordan det er at være dommer, samt hvad dette indebærer mm. Så kontakt os endelig, 
hvis I skulle være interesseret i at få et spændende indblik i dommerens verden fuld af 
udfordringer både på og udenfor de 40 * 20!  
 
Vi har i øjeblikket 100 aktive dommere i JHF kreds 6. (En aktiv dommer er en dommer, der 
har fået udbetalt dommerhonorarer i løbet af sæsonen). 
 
 
Dommerpåsætning: 
 
Vores dommerpåsætter Georg Danielsen er med det store frafald af dommere selvfølgelig 
hårdt udfordret med at få alle kampe påsat – vi har med vores nuværende dommerkorps 
svært ved at opfylde vores ambition om. at alle kampe skal ledes af en uddannet dommer! 
 
Georg gør et stort arbejde for at få enderne til at mødes og er dagligt i gang med at 
motivere vores dommere til at tage flest mulige kampe. 
 
Stor tak til Georg for hans store indsats med dommerpåsætningen, samt vores gode 
samarbejde. 
 
Talentgruppen: 

• Vi har haft svært ved at fastholde det stærke sammenhold der var i 
gruppen pga. de mange stævneaflysninger der har været. Der vil i den 
kommende sæson blive gjort alt for at genskabe den stærke dynamik, der 
var i denne gruppe før Coronaen! 
. 
Vores unge dommere i kredsen vil i den nye sæson igen mødes på tværs 
af dommerklubberne til stævner, hvor de vil blive udfordret dommerfagligt 
f.eks. kan nogle forholdsvis nye dommere måske prøve at dømme 2-
dommerkampe. Dommerudvalget tror på, at det er meget vigtigt for 
fastholdelsen af vores unge dommere, at de også får skabt nogle gode 
sociale relationer til hinanden samtidigt med, at de udvikler sig på det 
dommerfaglige område.  

 
 
JHF Kreds 6 dommere og udviklere på eliteniveau: 

• Vi har i dommerudvalget forsat stor fokus på at have dommere i egne 
rækker, der dømmer på eliteplan, Vi tror forsat på at disse rollemodeller 
kan være med til at skabe den interesse, der er nødvendig for at rekruttere 
dommere. Ambitionerne om at nå til tops skal understøttes, men vi må 
aldrig glemme, at det er fra bredden vi rekrutterer vores elitedommere! 

 
Dommere: 

      Liga: Jakob F. Hansen og Kalle Thygesen 
      2. Division: Morten Lefty, Jeff Riegels, Henrik Mouritsen og Thomas Rich    
   
      Udviklere: 
      Liga: Bjarne Munk Jensen, Jørgen Svane og Keld Løvkvist. 
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Dommere som er indstillet til oprykning: 

• Jesper Mandrup, Hannibal Gregersen og Henrik Lund er indstillet til 
Styregruppe Vest, hvor der kæmpes om at komme til at dømme i 2 
division.  

 
 
Samarbejde med klubberne: 

• Vores samarbejde med jer i klubberne går godt, men vi kan godt mærke at 
ressourcerne hos jer også er pressede. Vi har en fælles lidenskab, nemlig 
interessen for at få så mange som mulige til at interessere sig for håndbold 
spillet. Både som aktiv spiller, dommer, træner eller frivillig hjælper rundt 
om i klubberne. Det vil vi også gerne være en del af, og vi håber derfor i 
dommerudvalget, at vi kan indgå i nye og spændende 
samarbejdsrelationer med klubberne til gavn for håndboldsporten.   

 
Fair Play: 

• Vi er altid meget glade for tilbagemeldinger om jeres oplevelser med vores 
dommere - ikke kun når I er utilfredse med dommeren, men også i alle de 
situationer, hvor I har gode oplevelser eller hvor I mener vi skal være 
ekstra opmærksomme.  
Dommerudvalget svarer selvfølgelig på alle skriftlige henvendelser.  
 
 

Vi glæder os rigtig meget til at være med til afslutningen af denne sæson, det er nu de 
spændende og mest udfordrende kampe om op- og nedrykninger skal afgøres.   
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle dommerne for en rigtig stor og flot indsats i sæsonen 
2021/2022, samt de tre lokale dommerklubber for et rigtigt godt og konstruktivt 
samarbejde. Medarbejderne på kredskontoret er limen, der holder sammen på håndbolden 
i en tid, hvor udfordringerne aldrig har været større – kæmpe tak til Conni, Lisbeth og 
Georg! 
 
Efter godt 5 år som formand for dommerudvalget har jeg besluttet ikke at genopstille. Jeg 
vil gerne benytte min sidste beretning til at sende en meget stor tak for godt samarbejde til 
mine kollegaer i Dommerudvalget, Kredsbestyrelsen og dommerklubberne. 
 
Jeres fantastiske tilgang til håndbolden, hvor vi sammen har arbejdet med det ene formål 
at give så mange mulighed for at være en del af verdens mest fascinerende holdsport – 
Håndbolden. 
 
Det har været en stor fornøjelse - TAK                                                   
 
Der skal også lyde en stor tak til alle håndboldklubberne i JHF kreds 6, med ønsket om, at 
I vil give min afløser den samme opbakning, som jeg har oplevet! 
 
 
 
 

Mike Thygesen 
Dommerudvalgsformand JHF Kreds 6 

 
 


