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Referat af dommerudvalgsmøde nr. 6 2020-2021 
 

Onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00 – 21.30 på MS Teams 
 
 
Deltagere:  Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen 

(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau 
(LH), Martin Gjeding og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 
 

Dagsorden 
 
Punkt 1 Opstartsmøder 2021/22. 

 Det er intentionen, at årets opstartsmøder skal afvikles i en 
’faceliftet’ udgave i forhold til tidligere år. 
Som ansvarlig på området fremlagde UA sine foreløbige tanker. 
Det blev konstateret, at der endnu ikke forelå en klar plan for 
afviklingen. 

 LH opfordrede til at invitere andre med ind i udviklingsarbejdet, 
så arbejdet foregik i et strategisk partnerskab. 

 MG kunne fortælle, at der først kommer nye regler i 2022 pga. 
det udskudte OL. Indholdet for regelgennemgangen vil derfor 
kunne fastlægges ganske tidligt. 
MG kontakter Jørn Møller Nielsen for at høre, om der kommer 
nye fortolkninger. 

 MOU orienterede om tendenser fra regeltesten sidste år, da der 
bør være en rød tråd mellem regeltests og regelgennemgangen 
på opstartsmøderne. 

 TR savnede nye idéer i UA’s foreløbige tanker og opfordrede 
UA til at involvere andre og høre, hvad det var, kunderne ville 
have. Opstartsmøderne skal ændres fra at være en sur pligt til 
noget, man glæder sig til. 

 LH fandt den væsentligt, at indholdet tilrettelægges med afsæt i, 
hvordan det er, vi tilegner os viden. 

 TR konstaterede, at udvalget nu var under tidspres for at få 
oplægget klar. 

 UA blev pålagt at arbejde videre med henblik på at kunne 
præsentere en kvalificeret plan for opstartsmøderne for DU 



 

primo maj. Der skal opereres med en ’Plan A’ og en ’Plan B’, 
hvor der i sidstnævnte tages højde for eventuelle corona-
udfordringer. 

 Planen skal præsenteres for dommerledelsen på mødet den 7. 
juni. 

 Der skal fastsættes en dato for årets instruktørsamling for 
dommerinstruktører og regelinstruktører. 

 
 
Punkt 2 Indstilling af DHF-instruktører. 

 LH indledte med at opliste konditionerne for processen.  
DU skal godkende de indstillede instruktører med afsæt i de 
afdækkede krav og kompetencer. Der er også en intention om at 
spotte nye talentfulde instruktører og sikre et løbende genera-
tionsskifte. 

 Instruktørerne er vigtige aktører i den treenighed, som skal 
sikre, at dommerne bliver så gode, som de kan blive. 
DU stræber efter at have de bedst mulige instruktører – uanset 
geografi. Da det er en honoreret opgave, er det rimeligt, at der 
stilles et krav om, at de dygtiggør sig. Instruktørerne skal være 
knivskarpe, hvilket bl.a. opnås ved, at de er ude at undervise 
ofte.  

DU gennemgik listen med indstillede dommerinstruktører. Listen 
med regelinstruktører blev ligeledes gennemgået. 
LH giver en tilbagemelding til DU-formændene. 

Endelig blev listen med beachinstruktører gennemgået. MOU 
melder tilbage vedr. disse indstillinger. 

 
 
Punkt 3 Beachsæsonen 2021. 

 MOU kunne fortælle, at tilmeldingstallene til årets beachtour så 
gode ud. Modellen for afviklingen kendes ikke endnu. 

Der er udtaget 16 dommerpar til kvalifikationsstævnerne. Dog er 
der taget forbehold for, at det ikke nødvendigvis er alle, som 
kommer til at dømme. 
Regeltesten er udsendt. 

Der er en forventning om, at mange lokale beachhold også 
gerne vil ud. Til de lokale beachdommerkorps har MOU en 
tanke om at konstruere en regeltest med 30 spørgsmål. 

Beachinstruktørsamlinger afholdes online. 
 
 
Punkt 4 2. divisionssamling. 

CA orienterede om planerne for en fælles samling for 2. divi-
sionsdommerne i samarbejde mellem Styregruppe Vest og 
HRØ. 



 

Samlingen vil blive afviklet den 21.-22. august og vil indeholde 
løbe- og regeltest samt faglige og sociale aktiviteter. 
Jørn Møller Nielsen og Bjarne Munk Jensen er inviteret til at 
deltage. 

Der er søgt finansiering fra de klausulerede midler. 
 
 

Punkt 5 Informationer fra DU-formanden. 

 TR kunne fortælle, at der i DHF er stort fokus på strategi, da  
 driften p.t. fylder mindre. 

 TR lagde op til, at der på kommende dommerledelsesmøde skal  
 være en snak om ’fødekæden’. Det kniber netop nu med talen- 
 ter, som er på vej mod eliten. 

 NBN opfordrede til at gøre klar til genåbningen, hvor der givetvis  
 vil komme en del træningskampe. 
 TR nævnte, at der allerede havde været efterspørgsel på dom- 
 mere til efterskolekampe. TR pointerede, at der først kan arran- 
 geres træningskampe fire uger efter genåbningen i henhold til  
 ’den gode opstart’. 
 
 

Punkt 6 Status på igangværende aktiviteter. 

 MG orienterede om rekrutteringsarbejdet. Michael Dahl-Lassen  
 har gennemført en lang række interviews med dommere – både  
 de fastholdte og dem, som er faldet fra. Når data og materiale  
 herfra foreligger, vil MG tage næste skridt. 
 Det har i den forgangne periode ikke været muligt at samle res- 
 sourcepersonerne fra lokalområderne pga. corona-restriktioner. 

 LH fremlagde status på uddannelsesarbejdet. LH har sendt  
 oplæg til kursusplan frem mod 2022 til UJO. 
 Uddannelseskataloget er under bearbejdning hos grafikeren. 
 ERFA-møder med dommerinstruktører kan snarest planlægges. 
 Det samme gælder mht. møde med de udviklingsansvarlige om  
 dommeruddannelsen. 
 Beachinstruktørerne står til at blive de første, som skal igennem  
 den nye instruktøruddannelse. 
 I administrationen arbejdes der med den elektroniske evaluering  
 samt uddannelsesportalen. 
 Dommeruddannelsen vil fremover blive synlig på DHF’s web og  
 bliver dermed også markedsført ad den vej. P.t. er det svært at  
 finde hjælp på hjemmesiden, hvis man gerne vil være håndbold- 
 dommer. 

 LH og CA omtalte også et initiativ fra HRØ, hvor der er blevet et  
 træner-dommermodul under overskriften ’Findes der to slags  
 spilleregler?’ Der kan være potentiale i dette som overbygnings- 
 modul på dommeruddannelsen. 



 

 UJO redegjorde kort for arbejdet med en kortbanedommerud- 
 dannelse. Arbejdsgruppen havde bedt BRUD om at fastsætte en  
 tydeligere retning for dette arbejde. 
 
 

Punkt 7 Eventuelt. 

 MOU informerede om det nye regeltræningsinitiativ. Der mang- 
 ler afklaring på de sidste spørgsmål. Når dette er på plads kan  
 der åbnes for regeltræningen. Der er oprettet en særlig mail- 
 adresse, som dommerne kan sende eventuelle spørgsmål til. 
 
 

Næste DU-møde afholdes tirsdag den 25. maj – fysisk eller online. 
 
 
 

Referent: UJO 


