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Referat af dommerudvalgsmøde nr. 2 2019-2020 
 

Torsdag den 26. september 2019 kl. 17.30 – 21.30 i Odense 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen (NBN) 

Lars Hagenau (LH), Claus Adelgaard (CA) og Ulrik Jørgensen (UJO) 

 Afbud fra: Ulrich Andreasen og Jørn Møller Nielsen. 
 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Instruktørsamling og opstartsmøder. 

 TR var af den opfattelse, at instruktørsamlingen havde været en 
god dag og han roste arbejdsgruppen bag dommeruddannelsen 
for dens arbejde.  

TR havde efterfølgende deltaget i fem opstartsmøder og alle 
steder havde instruktørerne givet positiv feedback på samlingen 
og materialet. TR konstaterede også, at alle fem møder var 
forløbet fint. 

I forhold til materialet til opstartsmøderne blev det påpeget, at 
der måske var rigeligt meget tekst – og mange gentagelser – om 
målvogterens rettigheder. Dette blev noteret, men også forklaret 
med, at dette var et område, hvor der i regeltesten 2018 havde 
været mange fejl. 

Dette førte til en drøftelse af årets regeltest. TR ønskede, at det 
blev undersøgt, om det kunne gøres lettere at ’springe’ frem og 
tilbage i testen, hvilket var et ønske fra flere sider. 
Der blev også talt om hvilke data, der kunne trækkes ud af 
testen. Disse spørgsmål skal afklares. 

Det blev også kort debatteret, om en tidsfaktor på testen reelt 
set er nødvendig. 

NBN påpegede, at hvis en dommer havde brug for mange 
forsøg for at bestå testen, kunne det måske være en god idé, at 
den lokale DU-formand blev kontaktet. 

Det blev konstateret, at dommerne generelt havde været glade 
for testen med de 30 faste spørgsmål og at dette års regeltest 
har givet ro. 



 

DU vil gerne fremover modtage opdateringer på regeltesten på 
lige fod med de lokale DU-formænd. 

Der var ros til LH for det store arbejde med at finde og udvælge 
videoklip. 

CA opfordrede til at have fokus på timingen for udsendelsen af 
regeltesten og forudså større udfordringer i 2020, som er OL-år. 
TR udtrykte et ønske om at kunne afholde instruktørsamling i 
juni 2020, men det vurderedes, at dette nok ikke ville være 
muligt pga. tidspunktet for udsendelse af rettelser fra IHF.  

En konkret fortolkning i situationer, hvor fløjspilleren ved afsæt 
træder på forsvarsspilleres fod blev kort taget op. TR spørger 
JMN om den korrekte fortolkning. 

CA ønskede en afklaring af, hvordan man sikrer, at informa-
tioner om ændringer (jf. den aktuelle challenge/TTO-beslutning) 
også når ud til de 2. divisionsdommere, som evt. skal dømme 1. 
division. TR undersøger, hvordan man kan etablere den bedst 
mulige informationsvej. 

LH fandt, at det var et godt, positivt signal, der blev sendt, ved at 
hele DU havde været til stede på instruktørsamlingen. 

LH havde et ønske om at involvere en gruppe af instruktørerne i 
det videre arbejde med at udvikle yderligere uddannelsesmateri-
aler og løbende foretage rettelser i det eksisterende materiale.  

LH vurderede også, at det ville være en god idé at etablere en 
instruktør-erfaringsgruppe, som kunne mødes én gang årligt til 
udveksling af erfaringer fra undervisningen samt ikke mindst til 
dommerinstruktørtræning med feedback.  

Der skal også foretages en evaluering af årets løbetests. Dette 
tages op på næste møde. 

 
 
Punkt 2 Dommeruddannelse. 

 LH konstaterede med tilfredshed, at grundmodulet var ’kommet 
på gaden’ som aftalt den 15. september. 

 DU havde en længere drøftelse af næste step i udviklingen af 
dommeruddannelsen. 

 Det blev konkluderet, at dommeruddannelsen skulle indeholde 
to obligatoriske moduler samt en række valgfrie moduler. Der 
var også opbakning til, at personprofiler (DISC) skulle integreres 
i dommer- og udvikleruddannelserne. Der var dog forskellige 
holdninger til, hvornår i forløbet dommerne skulle præsenteres 
for dette. 

 DU besluttede, at prioritere udviklingen af det andet obligato-
riske modul på dommeruddannelsen højest. LH havde allerede 
en stor del af indholdet til dette modul klar. Modulet forventes at 
kunne tages i anvendelse primo 2020. Herefter vil der blive 



 

arbejdet på et udvikler-/vejlederkursus, som vil kunne være klar 
hen mod sommeren 2020. 

 
 
Punkt 3 DU’s opgaver og aktiviteter. 

 DU gennemgik de forskellige opgaver og ansvarsområder og 
fordelte disse: 

 Beach: MOU 
Rekruttering: NBN/UA 
Uddannelse (herunder instruktører/opstartsmøder): LH/UA 
Testmiljø: MOU 
Talentudvikling: NBN 
Politik: TR 

Udvalget talte også kort om samarbejdet med administrationen 
og UJO opfordrede til at varsle det i god tid, hvis der var nye 
opgaver, som adm. skulle hjælpe med. Henvendelser til adm. 
skal i første omgang gå gennem UJO, så der sikres den bedste 
koordinering af arbejdet. 

Dommeruddannelsen er klar til at kunne bruges på de 
førstkommende kurser i den nye sæson (fra september). 

 
 
Punkt 4 Update fra beach-området. 

MOU kunne fortælle, at der som udgangspunkt udtages 16 
dommerpar til beachtouren 2020. Tanken er, at hvert dommer-
par skal deltage i to indledende stævner forud for finaleweek-
enden. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med udvik-
lingen af en ny beachdommeruddannelse, så der også på dette 
område sker en harmonisering. Arbejdsgruppen mødes første 
gang den 17. oktober. 

Efterfølgende skal der uddannes instruktører og her vil de lokale 
DU igen få mulighed for at byde ind med kandidater, som så 
skal godkendes af DHF’s DU. 

På beachområdet arbejdes også med nogle ændringer af 
grupperingerne for beachdommere og beachdommerudviklere, 
så disse bliver meget mere enkle. 

 
 

Punkt 5 Kortbane og U-9. 

 Kortbanespillet er et nyt element for dommerne at forholde sig  
 til. NBN kunne derfor godt have tænkt sig, at materialet til  
 opstartsmøderne på dette felt var kommet tidligere ud. 

 TR kunne informere fra seneste møde i BRUD, hvor det var  
 kommet frem, at JHF kreds 6 på egen havde videreudviklet på  



 

 dommervejledningen. DU drøftede dette. 
 TR fortsætter dialogen i BRUD og DU følger udviklingen. 
 
 

Punkt 6 Eventuelt. 

 TR oplyste, at han arbejder på at anskaffe profilbeklædning til  
 DU samt dommerinstruktørerne. 

 NBN orienterede om strukturprocessen i JHF. 

 Næste DU-møde afholdes tirsdag den 12. november kl. 16.00 i  
 Odense. Efterfølgende vil der være dommerledelsesmøde i  
 tidsrummet kl. 18.30 – 21.30. 
 
 
 
 

UJO 


