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Odense, den 16. september 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kære dommer 
 
Den nye sæson står for alvor for døren, og i den forbindelse skal der lyde en stor ros til jer alle for 
indsatsen i forbindelse med opstartsmøderne. Det er en fornøjelse at se, at så mange uanset 
hvilket niveau tager løbetesten seriøst, og giver jer fuldt ud. 
 
Her inden sæsonen går i gang, så er her lidt information til jer alle:  
 

Regeltest 

HUSK at alle skal have bestået regeltesten, inden I dømmer første turneringskamp. De af jer, 
som vi ikke er registreret som gennemført og bestået, vil i løbet af ugen modtage en reminder om 
at tage testen. 

Skulle nogle af jer have problemer med testen, så kan I kontakte Brian. 

 

Gruppering / Parsammensætning 

Dommerudvalget har netop afsluttet arbejdet med grupperingen til den kommende sæson, og 
enkelte dommere er rykket op – og tillykke til alle jer.  

Parsammensætningen også lavet for den kommende sæson, dog med forbehold for de op- og 
nedrykninger som evt. sker i løbet af sæsonen. 

Se gruppering og parsammensætningen her 

 

Retningslinjer for dommere i FHF 

Retningslinjerne for dommere i FHF er opdateret med b.la. nye årgange m.v..  

Den er opdateret omkring forsikringsdelen. Alle dommere under FHF er dækket af 
arbejdsskadeforsikring, og brilleforsikring, dette er ikke nyt. Derimod er det nyt, at hvis I dømmer 
kampe, hvor I ikke officielt er påsat af FHF, er I IKKE dækket af forsikringerne, så er det jeres 
egen forsikring der skal dække evt. skader.  

Se de opdaterede retningslinjer her 

 
Regler til foreninger 

Forud for sæsonen, er der sendt en oversigt over udvalgte regler til foreningerne. Her er b.la. 
information om antal spillere, boldstørrelser m.v. i de enkelte rækker.  

Den nye fortolkning vedr. opgiverkast og markering for passivt spil, er ligeledes meldt ud til alle 
foreninger 

Se forenings- og dommerinformationen her  
 
 
 
 

https://www.haandbold.dk/media/12540/fhf-parsammensaetning-saeson-2019-2020.pdf
https://www.haandbold.dk/media/12427/dommerpjece-august-2019-2.pdf
https://www.haandbold.dk/media/12504/cirk-042-fu103-turneringsaendringer-saeson-2019-2020.pdf
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Vigtig information 

20/9 2019 starter Christian med påsætningen til den kommende sæson, så det er vigtigt at I alle 
har opdateret jeres tilgængelighed.  

Christian har kort tid til at påsætte kampene, og derfor har han ikke brug for at bruge dobbelt tid, 
fordi der kommer afbud – så hjælpe gerne ved at have en retvisende afbud i håndoffice. 

 

Generelle informationer 

Dommersiden på hjemmesiden er blevet revideret, så I forhåbentlig bedre kan finde de ting I 
leder efter eller har brug for derinde.  

Tingene er primært samlet på følgende oversigtside. 

Per Rasmussen 

Formand 

https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/
https://www.haandbold.dk/forbund/fhf/om-fhf/dommere/

