
Beretning fra Dommerudvalget 2019-2020 

 

Dommerudvalget har i dag følgende konstituering 
Peter Plauborg Formand og Påsætningsansvarlig 
Claus Thomsen Udviklings- og Indstillingsansvarlig 
Jan Laugesen Aspirant- og Dommeransvarlig 
 
Dommersituationen: 
78 aktive dommere i 2019 
6 dommere uddannet i 2019, af dem fløjter 3 
Vi har i den senest tid haft Døm-SeIv kampe, specielt i U9 og U11 rækker, dette har være grundet kampene 
ligger søndag formiddag, hvor vi simpelthen ikke har haft dommere nok til at dække disse tidspunkter. 
Så vores ønske er at disse kampe spredes ud over både lørdag og søndag, men, men, men, der mangler 
stadig dommere, da gennemsnitsalderen på vore dommere er forholdsvis høj, og erfaringen siger, at hver 
gang en de "gamle" dommere holder, skal der min. 2-3 nye dommere til at "overtage" hans antal af kampe 

Kreds-, Indstillings- og DT-Dommere 
DHF Elitedommergruppe: Stefan Schmidt og Allan Theils 
Indstillingsdommere: Jonathan Sørensen og Nikolaj Møller Kristensen 
3. Division og Jyllandsserie: Hos vore dommere på Kredsplan er niveauet i Kreds 7 generelt højt, hvilket vi 
også hører når klubber fra andre kredse kommer på besøg. Dommerne i disse rækker er repræsenteret af 
både unge talentfulde og "fremadstormende" dommere, samt rutinerede ældre kræfter, altså en god 
blanding 

Vi har i denne sæson samarbejdet med Kreds 8 på Kredsdommerniveau, bl.a. ved at have fælles 
kamppåsætter, dette har både dommere og klubber været meget glade for. Dommeren kommer derved i 
andre haller end dem de "plejer" og klubberne for andre dommere end dem de "plejer" 

Tidtagerkursus: 
Der er i 2019 ikke afholdt nogle tidtagerkurser, men der var måske nogle foreninger, der kunne overveje at 
kontakte Kredskontoret, så der kunne afholdes sådan et kursus. Vi skal jo alle huske at tidtager og sekretær 
er medhjælpere for dommerne, så kampene kan afvikles på en sportslig korrekt måde 
 
Afslutning: 
Til sidst vil jeg gerne takke Dommerudvalget, Kredsbestyrelsen, Dommerpåsætter Preben Andersen, 
Dommerklubben TAHDK, DGI og alle jer klubber for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor vi alle har en 
fælles interesse i at hjælpe dommerne til at være forberedte og afvikle kampene bedst muligt 

Esbjerg d. 17. februar 2020 
Peter Plauborg 
Dommerudvalgsformand 


