
 

 

    16. maj 2022 
  
 
 
 

Dagsorden til dommerudvalgsmøde 6 2021-22 
 

Torsdag den 16. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00  
Teams 
 
 

Inviterede:  Thomas Rich, Henrik Mouritsen, Niels Bo Nielsen, Michael Dahl-
Lassen, Claus Adelgaard, Jørn Møller og Lars Hagenau. 
Fra administrationen deltager Kristine E. Nyboe. 
 

  

Referat 



 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde 
OK  
 

Punkt 2  Siden sidst 
- TR bekræfter at de klausulerede midler som blev bevilget af DHFs 

bestyrelse, kan bruges resten af året. Disse midler skal bruges til 
uddannelserne fordelt rundt i kredsene.  

- MDL har fået job på FHF- kontor, og træder derfor ud af 
dommerudvalget. FHF opstiller nu repræsentant.  

Punkt 3  Planlægning af indhold til DL-møde den 23/5 
 
TR springer spisningen over, men kommer til mødet.  
 

a. Oplæg på rekruttering af nye dommere 
MDL udarbejder en præsentation med nogle ”Quick-wins” 

 
b. Aktivitet på uddannelse; herunder økonomi 

Pt. Er der 6 ud af 9 udbudte kurser, som er blevet aflyst pga. 
manglende tilmeldinger. Vi skal have en dialog om hvem, hvornår, 
hvordan.  
LH ønsker at viser udviklingen de sidste 2 år. Hvad er vores mål og 
hvordan kan vi når det.  
JM- dette kursuskatalog er en ”kultur” ændring, som kan tage tid. 
Derfor skal vi reklamere for dette, for at få alle med på vognen!  

c. Nye spilleregler fra næste sæson 
JM laver en orienteringsgennemgang af de nye regler. Han ønsker at 
tage udgangspunkt i det som også præsenteres på EHF 
dommerledelsesmøde. Han anmoder om 30 min. på mødet. 
JM  
 

d. Præsentation af instruktørseminaret, som skal inspirere til gode 
opstartsmøder.  

 
e. Kortbane materialet skal promoveres.  

Der tages en dialog med dommerlederne omkrig hvordan vi kan 
implementere det ude i kredsene TR+ JM 

f. Rigtig, Sjov Håndbold skal præciseres ud fra hvad DU har leveret. 
CA + TR 

g. Beach- MOU orienterer kort om de nye regler, da der ikke er store 
ændringer.  

h. Løbetest – JM appellerer til at dele breddedommere op i to grupper. 
Èn gruppe som ikke honorerer de hårdeste krav, men til gengæld ikke 
får afgørende kampe. Samt én gruppe som honorerer de hårde krav 
og derfor kan tage afgørende kampe og blive elitedommere. 
Internationalt har man fokus på at lempe nogle objektive krav til 
internationale dommere.  
Det åbner op for flere muligheder i forhold til at beholde ældre og 
erfarne dommere.  
Dette præsenteres ved et oplæg, som i store rammer fortæller om 
visionen om ændringer i løbetestene gældende fra den kommende 
sæson. Dette er blot til orientering, men beslutningen tages hos DU.  



 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 

Thomas Rich / Kristine E. Nyboe. 
DU-Formand 

 

Punkt 4 Planlægning af instruktørseminar den 12/6 inkl. krav til instruktører om 
forhåndsafbud 
- Nye regler: JM vil gerne bruge 1,5 time til gennemgang af de nye regler og 

derefter 30 min ”open Mike” 
- Kortbane: JM præsenterer udvalgte regler fra dokumentet. KEN sender det 

seneste regel-dokument.  
- TR + LH tager detailplanlægningen 

Punkt 5 Eventuelt 
Regeltest: JM kommer med en test til 2.divisionsdommerne og 
elitedommerne (i papirform).  
Orientering: NBN overtager midlertidig lederrollen i Styregruppe Vest, da 
Lars Hansen har orlov pga. nyt job.  
Forretningsorden: alle stående udvalg er inviteret til en workshop, som skal 
omhandle ”samarbejdet mellem udvalg og administrationen”. Målet med dette 
er med henblik på at udarbejde en ny forretningsorden og Reglement for 
stående udvalg. 
 

  


