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Nye dommere 
Antallet af nye dommere, som har været igennem regelkurset for nye dommere, er lavere i 
denne sæson. Vi var desværre nødt til at aflyse det seneste kursus i januar pga. for få til-
meldte. Heldigvis havde vi et fint kursus i efteråret, som gav 4 dommere, som stadig holder 
ved. 
 
I Kreds 3 mærker vi nu tilbagegang i antallet af dommere ligesom på landsplan. Der er flere 
weekender, hvor alle de dommere, der kan dømme, er ude i hallerne. Der er flere dommere, 
der dømmer i flere haller samme dag. Alle kampe er blevet dømt med hjælp fra Kreds 6 og 
ved, at kamppåsætterne og dommerne også i denne sæson har ydet en stor indsats.  
 
En særlig tak til de mange dommere som altid er til rådighed og gerne tager den ekstra tjans 
om nødvendigt. 
 
Rekrutteringsdelen er en debat, vi tager løbende – vi er stadig åbne overfor alle gode ideer. 
Og kampen om de unge er også på vores område benhård. Tendensen er dog klar, de nye 
dommere kender, som regel en dommer i forvejen. Det er et emne, vi har meget fokus på i 
det kommende år. 
 
Udvikling 
I Kreds 3 bruges der hvert år en del ressourcer på at udvikle vores dommere.  
I denne sæson har fokus været på tre ting:   
 
1. at sikre en mere glidende overgang fra de lokale rækker til rækkerne på kredsplan. 
Dette har foregået ved, at det primært har været de samme udviklere, som har set på 
dommere i G1 og i G0. Naturligvis i håb om at kunne sikre dels ”arvemassen” med også 
kvaliteten hos vore dommere, således at de er så godt forberedt som muligt, inden de 
kommer på kredsplan.  
 
2. at sikre at gr. 2-3-4 dommere bliver udviklet og derved sikre, at dommerne bliver ensar-
tede i deres dønning i alle rækker. 
 
3. at sikre at vi giver den nødvendige vejledning og udvikling til vores nye dommer.  
 
Dommerpåsætning 
Vi er stadig glade for den centrale påsætning. Antallet af dommere er passende til at påsæt-
teren kan overskue kampene, have det vigtige lokale kendskab til dommerne og dermed 
påsætte med den kvalitet, som vi ønsker.  
 
Det er glædeligt, at det igen er lykkedes at få påsat alle kampene, hvilket ikke mindst skyldes 
en stor indsats fra påsætterne, samt de dommere der altid er villige til at give en ekstra tørn, 
også når der ringes lørdag eller søndag morgen. Den tidligere nævnte vagtordning i week-
enderne, som kan løse akutte afbud, oplever vi stadig, som en god service for klubberne. 
Men et lille opråb til klubberne. Der kommer stadig flere afbud meget sent. 
                      
 
 
 



Døm selv kampe 
I Kreds 3 er vi pt. 125 aktive dommere, hvilket er en nedgang på 20 dommer ift. sidste 
sæson.  
Klubberne dømmer selv alle kampe i U-10 B og C hele sæsonen, mens vi som dommere 
tager af os af kampene i U-10 A og U-10 AA.  
I lighed med tidligere år har vi som en hjælp til dette igen i år udbudt specielle kurser for 
klubberne i U-10 reglerne, hvilket der også næste år bliver mulighed for. Desværre ikke med 
den store deltagelse. Jeg håber, vi ser flere til den kommende sæson, således vi også kan 
få afviklet alle disse kampe på tilfredsstillende vis. I de øvrige rækker har vi stort set ikke 
haft ”døm selv” kampe, hvilket er en videreførelse af situationen fra sidste sæson. 
 
Samarbejdet mellem dommerklubberne 
Gennem de seneste år er der gjort et stort arbejde dommerklubberne imellem for, at der 
tænkes ”vi” frem for ”dem” og ”os”. Som gode eksempler kan nævnes, at dommerne kommer 
rundt i flere forskellige haller. Der er afholdt 2 fælles sociale arrangementer  
 

• Koncert og spisning i Holstebro musikhus 

• Håndboldkamp i Skjern, hvor Carsten Thygesen fortalte om arbejdet i organisationen, 
og derefter var der mad. Efter kampen kom kampens dommere, og vi kunne stille 
spørgsmål og høre deres udvikling. Tak til Skjern og dommerne for en god aften. 

 
Indberetninger  
Antallet af indberetninger i vores kreds er også i denne sæson lavt. Helt i tråd med situatio-
nen i de foregående år. Dette er selvfølgelig en glædelig tendens. 
Der er vigtigt at nævne, at både trænere, ledere, forældre og dommere har en fælles inte-
resse og en fælles forpligtigelse i at sikre, at kampene afvikles på fair vis og ikke er med til 
at optrappe konflikter. 
 
Jeg gentager lige Per Skovgaards opfordring fra sidste år: ”pas nu på, at kampene i f.eks. 
U-10, U-12, S3 og S4 ikke bliver betragtet som VM. Naturligvis skal kampene dømmes på 
en ordentlig måde, men jeg vil også kraftig opfordre til, at proportionerne er fornuftige, uan-
set om man sidder som træner eller forældre”.  
 
Oprykninger 
I denne sæson har vi haft følgende oprykning: 
Martin Asbjørn Jensen, Bo Høiris Christensen, Morten Jensen og Martin Madum er rykket 
op som kredsdommer i Gr. O Jyllandsserien. 
Stort tillykke til jer alle. Held og lykke med dommergerningen fremover. 
 
Vi har desværre også mistet 5 kredsdommere op til denne sæson.  
Til slut skal der lyde en stor tak til dommerudvalget, dommerklubberne og kredskontoret for 
et godt samarbejde i sæsonen 2017/2018. 
 
Bjarne Mikkelsen 
Dommerudvalgsformand      


