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Ved starten af sæsonen 2020-21 havde kreds 8 følgende repræsentation i elitegruppen under DHF: 

Mads Hansen Dommer liga og internationalt 
Karina Christiansen Dommer liga og internationalt 
Martin Gjeding Dommer liga 
Per Olesen Dommer liga 
Jonas Primdahl Dommer liga og YRP 
Lasse Wahlstrøm Dommer liga og YRP 
Malene Vestergaard Lythje Dommer 1. division 
Rasmus Høgfeldt Sørensen Dommer 1. division 
Josefine Kusk Jensen Dommer 1. division 
 

Styregruppe vest (2. division herrer): 

Brian Balsgaard 
Kim Balzer Ravn-Petersen 
Daniel Bodin 
Mathias Jensen 
Martin Gjeding Udvikler 
 

Sekretær og tidtager (internationalt): 

Svend Zachariassen 
Ernst Hørhmann 
Johnny Bojsen 
Lisa Veng 

 

Karina Christiansen deltog ved EM i Danmark sammen med sin fynske makker, og Mads Hansen og Jesper 
Madsen fra Kreds 3 var dommere ved VM  2021 afholdt i Egypten. Ingen af vores dommere kom i spil til at 
dømme kampe i finaleweekenderne da vores damerne gjorde det så flot at de skulle spille i finale 
weekenden, men Karina dømte semifinale i den modsatte halvdel af Danmark, og Mads og Jesper blev 
desværre ramt af Corona inden de afgørende kampe.  
 
Alle vore sekretærer og tidtager var aktive under EM i december, men det var jo også naturligt når vi havde 
lidt under halvdelen af kampene i Kolding 
 

I den tid hvor vi nu har været i stand til at afvikle kampe er det gået fint med samarbejdet mellem kreds 7 og 
8 for vores kredsdommere. 

Gruppen fungerer rigtigt godt, og den er udvidet til også at dække JHF Kreds 7 ved nogle lejligheder. Der 
gøres et stort stykke arbejde med gruppen. 



 

 

 

Uheldigvis mistede vi nærmest et helt kuld nye dommere i foråret, da turneringen blev lukket ned i marts 
2020 og senere afsluttet uden kampe, ligesom alle stævnerne blev aflyst. Der har ikke været nogen 
muligheder for at få sat dommerne i gang, så det var lidt ærgerligt. Senere fik vi gennemført et 
dommerkursus sammen med kreds 7 i efteråret med noget større succes. 

Noget af det vi som dommerudvalg skal forholde os til, er at med nedlukning kan vi potentielt have mistet en 
del dommere. Der er mange som pludseligt har opdaget at der findes andet en håndbold at tage sig til. Vi 
ved endnu ikke helt hvor mange det drejer sig om, og vi vil holde nøje øje med situationen, og drøfte det 
med de enkelte dommerklubber når vi kan mødes igen. Vi har ikke et overblik over om det er yngre eller 
ældre dommere som overvejer at kvitte dommergerningen og der skal lidt forskellige værktøjer til for at få 
dem tilbage i dommergerningen.  

DHF’s bredde dommerudvalg er kommet gået i gang, og de holder hvad de lover med hensyn til materiale, 
uheldigvis nåede vi jo kun at afholde opstartsmøderne inden forsamlingsforbud osv. satte ind. Forhåbentligt 
kan vi få noget efteruddannelse gennemført i efteråret. Martin Gjeding er indtrådt i udvalget med ansvar for 
rekruttering.  

Det at være udvikler/vejleder under Corona restriktionerne er også en udfordring, da man f.eks. i forbindelse 
med et stævne hvor der vejledes flere dommere ikke er praktisk muligt blot at agere tilskuer. Man kommer til 
at indgå i alle bobler, men forhåbentligt behøver vi ikke at bekymre os om dette når turneringen starter i 
efteråret. 

I slutningen af 2020 meddelte Ulrik Klinge at han ønskede at stoppe med udgangen af sæsonen som 
indstillingsansvarlig. Ulrik Klinge har igennem mange år ydet en stor indsats dels som indstillingsansvarlig og 
som bindeled mellem dommerudvalget og ungdommer gruppen. En stor tak til Ulrik for hans arbejde i DU. 
DU har ikke været samlet i 2021 så vi har endnu ikke en afløser på plads. 

Som det kan ses af dommerudvalgets sammen sætning er Thorkil Schrøder udtrådt og remplaceret af 
Kasper Foged Rasmussen. Dette er efter indstilling fra Fredericia-Vejle Dommerklub. En stor tak til Thorkil 
for hans indsats i dommerudvalget. 

Der har været meget få klager over dommere i denne sæson, men det skyldes jo nok også at der afvikles 
meget få kampe. 

Til slut vil jeg takke Martin Gjeding, Preben Andersen og Jytte M. Petersen på kontoret for deres store hjælp 
og også takke medlemmerne i dommerudvalget for deres indsats, samt vore kollegaer fra dommerudvalget i 
Kreds 7  

Lars Luk Nielsen 
Dommerudvalgsformand  

  



 

 

 

 


