
Dommerudvalgets beretning. 
  
Nu er der igen blevet tid til årets beretning fra Dommerudvalget, og dermed et tilbageblik på 2022.  
Det var utrolig dejligt at slippe af med corona. Det er ingen hemmelighed at med coronaen, mistede vi også et 
stort antal aktive dommere – vi har måttet sige farvel til næsten hver 5 dommer. Denne udvikling er heldigvis 
ikke fortsat med igangsætningen af håndbold på alle niveauer. Vi har i kreds 6 på nuværende tidspunkt ca. 85 
aktive dommere. Dette er meget lidt, i forhold til behovet samt det politiske ønske om at alle kampe dømmes 
af uddannede dommere. Det bør og skal fortsat være et højt prioriteret emne i det fortsatte dommerarbejde.  
Der er indeværende sæson påsat ca. 5000 turneringskampe og ca.1000 stævnekampe. I løbet af sæsonen 
2022/2023 har jeg som DU formand fået mange henvendelser fra klubberne om dommere. Både med kritik af 
dommere, men heldigvis også med det modsatte når dommere satte et positivt aftryk i klubben. 
Det er meget vigtigt (Jeg vil opfordre til en fortsat) at der en god dialog mellem dommere og klubber – vi får 
mange henvendelser om vores dommere – det er vi taknemlige for - Uden feedback, ingen udvikling! 
Jeg kan heller ikke i år undlade at kommentere på kortbaneprodukterne i U9 og U11. Her oplever vi høje 
forventninger til dommernes pædagogiske færdigheder. Det kan vi ikke altid honorere, og må også her 
appellere til at trænere og klubberne i fællesskab med dommeren hjælper til med at fastholde intentionerne i 
kortbaneproduktet. Husk at mødes til teknisk møde inden kampene, for en forventningsafstemning omkring 
rammerne samt lodtrækning. Det skaber færre konflikter under kortbanekampene. Det vigtigste er trods alt 
den gode oplevelse og ”RIGTIG SJOV HÅNDBOLD” for fremtidens håndboldspillere. 
 
Uddannelse og efteruddannelse: 
Vi har i dommerudvalget arbejdet på at få afholdt flere dommerkurser, men med meget få tilmeldte kursister, 
er udbyttet desværre ikke blevet til hvad man kunne håbe på. Vi havde i alt 12 deltagere på kursus, hvoraf de 5 
er kommet i gang med dommergerningen. Dette er en stor udfordring som jeg mener skal have nationalt fokus 
fra Dansk Håndbold Forbunds side.  
Kredsens dommere var forud for sæsonen i august måned til fælles samling. Her mødte ca. 70 dommere op til 
obligatorisk regelgennemgang samt løbetest. I år var der jo lidt nyt på regelfronten, så det giver altid lidt ekstra 
spørgsmål og drøftelser. Dagen blev på fornemmeste vis afsluttet med social hygge med bueskydning, boldspil 
og kolde drikkevarer i solen.   
2022 blev også året hvor vi får alvor fik gang i efteruddannelsen af vores dommere. DHF har arbejdet på at få 
lavet efteruddannelse for dommerne. Kreds 6 har haft et fint antal dommere afsted på blandt andet 
udviklerkurser samt overbygningsmoduler for dommerne. Det er utrolig godt for dommernes mulighed for 
kompetenceudvikling, at kurserne underbygger og udvider dommernes kompetencer på og uden for banen. Et 
ønske fremadrettet kunne være, at endnu flere dommere gør brug af muligheden for at blive endnu bedre 
dommere til glæde for alle spillet parter – en gratis efteruddannelse som vi alle bør takke ja til!  
 
Kamppåsætning: 
I et år hvor vi fik skudt automatisk dommerpåsætning i gang, har vi oplevet en del udfordringer med 
påsætningerne. En startfase med store frustrationer fra dommerne samt et system med nogle begynder 
vanskeligheder. Vi har løbene fra dommerudvalgets side, givet feedback til de systemansvarlige for at få 
relevante forbedringer iværksat.   
Påsætningen fylder fortsat meget blandt dommerne og fører ofte til en del drøftelser. I Dommerudvalget følger 
vi løbende op på påsætningen. For at give systemet optimale driftsbetingelser, er det utrolig vigtigt at 
dommerne hele tiden har opdateret deres tilgængelighed i haandoffice. Desuden af man i videst muligt omfang 
har afstemt afbud i makkerparret. Ellers er det svært for systemet af fordele sol og vind lige. Vi er utrolig 
taknemlige for at i dommere ønsker at dømme flest mulige udfordrende kampe – en naturlig og sund fokus på 
dommerpåsætningen fylder meget for os alle, men det er et stort puslespil at gøre alle tilfredse – men vi 
kæmper hver dag for at få lavet den bedst mulige påsætning for sikre motivationen og glæden for at dømme 
håndbold for ALLE vores dommere! 
 
JHF Kreds 6 dommere og udviklere på eliteniveau: 
Vi har i dommerudvalget forsat stort fokus på at udvikle vores breddedommere så de på et tidspunkt kan opnå 
at dømme på eliteplan, Vi tror fortsat 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. 
 
Dommerudvalget 
I 2022 stoppede Hannibal Gregersen samt Jesper Mandrup som medlemmer af dommerudvalget. En stor tak 
skal lyde herfra for indsatsen. 
Ind trådte Michael Jakobsen som ansvarlig for unge og nye dommere. Et ansvarsområde han samtidig forsætter 
med at sidde med i det nye regionsdommerudvalg. De øvrige medlemmer af dommerudvalget Bjarke 
Søndergaard samt Henning Winther, får ligeledes opgaver i den nye struktur med en underudvalgspost under 
hhv. udvikling og uddannelse. 
Jeg selv indtræder som næstformand, dommeransvarlig, indrangerings -og talentansvarlig.  
Ind i det nye dommerudvalg i region midt er der også flere gode kreds 6 kræfter. Henrik Mouritsen som 
dommerudvalgsmedlem, samt Jørgen Svane som udvalgsformand. En stærk start på den nye struktur. 
Jeg vil benytte anledningen til at takke dommerudvalget, kredsbestyrelsen, kredskontoret samt de øvrige 
udvalg i kreds 6 for et altid godt samarbejde. Jeg er sikker på at fremtiden ser lys ud. Vi står overfor mange 
spændende udfordringer men med de store og ambitiøse tanker om fremtiden, kan vi i fællesskab skabe 
udvikling på dommerområdet til glæde for håndbolden Danmark.  
 
 
På vegne af dommerudvalget i kreds 6 
Jeff Riegels / DU Formand 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


