
 

 
 Brøndby, den 24. juni 2019 

  
 

Referat fra dommerudvalgsmøde nr. 1 2019-2020 
 

Mandag den 24. juni 2019 kl. 17.30 – 21.30  
på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich, Henrik Mouritsen, Niels Bo Nielsen, Ulrich  
 Andreasen, Claus Adelgaard og Lars Hagenau.  
 Fra administrationen deltager Steen Jørgensen. 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Kort intro af alle. 

 
Punkt 2 Opsamling fra seneste møde. 

Eventuelle supplerende kommentarer til referat af DU-møde den 
13. maj. 

 

Sager til beslutning: 
 
Punkt 3 Fordeling af arbejdsområder i DU. 
 
Punkt 4 Dommerinstruktører 2019-2020. 
 Udpegning af instruktører på baggrund af indstillinger fra de 

lokale DU. 
 
Punkt 5 Mødekalender 2019-2020. 
 Fastsættelse af mødeantal og –terminer 2019-2020. 
 

Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 6 Regel- og løbetest. 
 Status og opfølgning på arbejdet. 
 
Punkt 7 Dommeruddannelse. 
 Status og opfølgning på arbejdet. 

Herunder instruktørsamling den 10. eller 11. august. 
 
Punkt 8 Opstartsmøder 2019. 
 Input til og foreløbig drøftelse af indhold/program. 
 
Punkt 9 Rekruttering. 
 Status og opfølgning på arbejdet. 
 
Punkt 10 Beachhandball-sæsonen. 
 Status v/Henrik Mouritsen. 
 
Punkt 11 Eventuelt. 



 

Referat 
 
Punkt 1 Kort intro af alle. 
 
 TR indledte med at byde velkommen til dommerudvalgsmødet, 

hvor han selv er nyudpeget formand i det nye nedsatte 
dommerudvalg. Fokus for TR vil være på samarbejde med alle 
interessenter, hvor blikket er rettet på fremtiden mere end 
historien, og hvor der er brug for alle, og hvor udvalget varetager 
de nationale interesser. Der er en forventning om loyalitet 
overfor de beslutninger der træffes, idet der fint kan være rum 
for forskellige holdninger og debat om disse.  

 
 Herefter præsenterede den øvrige del af udvalgsmedlemmerne 

sig kort.  
  
 
Punkt 2 Opsamling fra seneste møde. 

Der var ingen supplerende kommentarer til referat af DU-møde 
den 13. maj, netop offentliggjort. Det blev bemærket at der skal 
strammes op på deadlines for udsendelse af referater, grundet 
hensynet til de mange interessenter.  

 
 

Sager til beslutning: 
 
Punkt 3 Fordeling af arbejdsområder i DU. 
 Punktet udsat til næste møde, grundet andre mere presserende 

opgaver 
 
 
Punkt 4 Dommerinstruktører 2019-2020. 
 Der er modtaget indstillinger fra de lokale DU til 

dommerinstruktører for den kommende sæson.  
 
 LH foreslog at sondre mellem almindelige dommerinstruktører 

der underviser på kurserne, og de regelinstruktører der er 
ansvarlige for opstartsmøderne, hvilket der var enighed om. Der 
kan være personsammenfald, men det behøver der ikke være.  

  
 Indstillingerne blev gennemgået og godkendt, med ganske få 

justeringer.  
 
 Der udestår fortsat modtagelse af indstilling fra HRØ, der 

imødeses snarest.  
 
 
Punkt 5 Mødekalender 2019-2020. 
 Det blev aftalt at booke fra gang til gang, næste gang i uge 37 

eller 39 i september 2019. Administrationen udsender doodle 
indenfor en uge. Mødested næste gang Scandic Odense.  

 
 



 

Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 6 Regel- og løbetest. 
 Status og opfølgning på arbejdet med løbetest blev 

gennemgået. Løbetest foregår nu på lang bane, hvilket gerne 
skulle gøre et nemmere at gennemføre. Der skal til november 
evalueres på det relativt store spring mellem kval og 3. division 
fra 6-1 til 9-1, hvor kravet til dommere i 3. division kan synes 
højt. Indtil videre køres ud fra de trufne beslutninger.  

 
 Der har været talt med Jesper Kirkholm og Jeppe, og 

regeltesten er opdateret i e-læringssystemet. Der mangler et 
følgebrev til brug for udsendelse, hvilket TR sikrer. Testen kan 
fortsat tages så mange gange man lyster. Der er ændret 
således der nu kun er én korrekt svarmulighed, ligesom der kun 
er 30 spørgsmål i alt, og ikke random-testspørgsmål blandt 300. 
Der er skruet op til beståelseskrav om mindst 24 rigtige 
spørgsmål, mens svartiden er sat op fra 45 til 60 min. 
Administrationen skal meget gerne sende information ud snarest 
muligt inden sommerferien.  

 
 Jeppe bedes trække statistik ud på sidste års test, ift. de 

spørgsmål hvor flest har haft svaret forkert, til brug for 
planlægning af opstartsmøder.  

 
 HM videresender link til regeltesten til Dommerudvalget.  
 
 
Punkt 7 Dommeruddannelse. 
 Status og opfølgning på arbejdet blev gennemgået. Der er 

udarbejdet præsentationsmateriale på modul 1+2 fra den 
hidtidige HRØ-uddannelse, bygget sammen i ét modul på 8 
timer. Arbejdsgruppen har dermed afleveret det produkt der 
forventes præsenteret til august.   
 

 LH henviste til at der på seneste dommerledelsesmøde 13. maj 
var der blevet truffet beslutning om et fælles 
dommergrundkursus på ca. 6 timer, hvilket gav anledning til en 
drøftelse om omfanget af den fælles dommeruddannelse.  

 
 På den korte bane vil der formentlig være en forskel i længde på 

grunduddannelsen, hvilket skal drøftes i løbet af den kommende 
sæson. UA og LH har ansvaret for den endelige færdiggørelse 
frem mod sæsonstart.   

 
 Det blev bemærket der udestår en stor opgave i fremtiden ift, 

efteruddannelse af både dommere og udviklere.  
  
 
Punkt 8 Opstartsmøder 2019. 
 Opstartsmøde synes at være ramt af misforståelser omkring tid 

og sted for gennemførelse, som nogle mente skulle ligge i 
sammenhæng med elitedommersamlingen 10-11. august, 



 

hvilket synes at være en udfordring. Idet datoen har været meldt 
ud, er det et afgørende hensyn at fastholde denne termin. Det er 
afgørende at Jørgen Møller, trods tidsmæssige udfordringer, får 
udarbejdet materiale i samarbejde med BDU til brug for 
gennemførelse søndag den 11. august. TR aftaler dette med 
Jørgen Møller asap. 

  
Dommerinstruktører og regelinstruktører inviteres med. De der 
ikke kan deltage, efteruddannes lokalt.   

 
 Kortbaneregler præsenteres på instruktørsamlingen og vejleder-

vejledning til fremtidigt brug skal efterfølgende udarbejdes. TR 
sørger for at kortbanereglerne bliver en del af materialet den 11. 
august.  

 
 LH udarbejder baggrundsmateriale ift. fokuspunkter i materialet, 

med afsæt i administrationens udtræk af sidste års regeltest-
resultater. Udkastet til materiale omkring disse punkter skal 
være klar til gennemgang af Jørgen Møller inden 11. august.  

 
 
Punkt 9 Rekruttering. 
 Punktet blev udsat til næste møde grundet andre mere 

presserende opgaver.  
 
 
Punkt 10 Beachhandball-sæsonen. 
 HM gav en kort status, hvor det er gået fint med dommerne. Der 

er blevet skåret lidt i dommerstanden, så de kunne få flere 
kampe, med afsæt i sidste års evalueringer. Idet der var 
nedgang i antal hold, betød det også et konstateret mindre 
behov for dommere, Der er en ambition om et fast 
instruktørkorps og 2-3 internationale par i fremtiden 

 
 
Punkt 11 Eventuelt. 
  
 Intet at bemærke 
  


