
 

 
Brøndby den 13. december 2021 

 
 

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 3 2021-2022 
 

Tirsdag den 7. december 2021 kl. 19.00 – 21.30, Teams 
 
 
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Claus Adelgaard 
(CA), Michael Dahl-Lassen (MDL) og Zille Aagaard Ulfeldt (ZAU).  
Afbud: Lars Hagenau (LH) og Jørn Møller Nielsen (JMN), Niels Bo Nielsen 
(NBN) 
Gæst: Lars Hansen – Styregruppe Vest 

 
Dagsorden 
   
 
Punkt 1 Godkendelse af referat fra seneste møde 
 Godkendt. CA pointerer dog, at han har et udestående på at 

undersøge mulige instruktører med DisC-certificering.  
 
Punkt 2 Nyt fra formanden og Lars Hansen 
 Lars Hansen fortæller at Styregruppe Vest har haft møde hvorpå 

der var blevet diskuteret aldersdiskrimination og krav til 
dommere. Deres vigtigste mål er at levere dommere af høj 
kvalitet. 

 Lars fortalte ligeledes at 2.divisions-dommere under vest kan 
tage følgekampe. Der er ikke umiddelbart stor efterspørgsel 
herpå dog. Slutteligt fortalte Lars, at der er minimale 
udfordringer på løbekrav i Vest. 

  
TR informerer om, at bestyrelsen har godkendt 
dommerudvalgets budget. Bestyrelsen bakker herunder op om 
2.divisons-samling, der er lagt ind som en post i budgettet. 

 Derudover er der ligeledes bevilget midler til at dække 
uddannelsesudgifter, da uddannelse ses som en langsigtet 
investering for at fastholde dommere.  
Der var i forbindelse med bestyrelsesmødet ros fra flere 
bestyrelsesmedlemmer til DU’s arbejde og måden hvorpå 
opgaverne håndteres i udvalget. 
 

 BRUD har spurgt til antallet af døm-selv kampe på landsplan og 
TR har undersøgt dette. I indeværende sæson har der pr. 18/11 
i JHF været 589 døm-selv kampe, FHF 0 og HRØ 1.222. 

 
 TR er i dialog med Ulrik Jørgensen angående udarbejdelse af 

materiale til og rammesætning af et kortbanedommerkursus. 
Ulrik forventer at have materiale klar 8.12. Dette skal 
gennemgås dommerfagligt derefter. 



 

TR fortalte kort om ”Rigtig, sjov Håndbold”, som er et 
vidensgrundlag med udgangspunkt i værdier, som DHF har et 
ønske om skal danne fundament for vores børne- og 
ungdomshåndbold og hvorledes vi agerer som interessenter. 
 
Dommerledelsesmødets punkter blev kort gennemgået. 
 
Slutteligt under dette punkt nævnte TR Børnehåndbold 
Symposium 2022. DU skal gerne være repræsenteret da der 
skal snakkes kortbane. 

 
Punkt 3 Drøftelse af løbekrav til den kommende sæson  
 MOU og CA har udarbejdet et forslag til kommende løbekrav for 

sæsonen 2022-2023. 
Ændringerne i forhold til nuværende krav blev gennemgået og 
metoden samt det datagrundlag kravene bygger på, blev 
forklaret. 
 
Alle dommere i 2. og 3. division samt alle dommer i Gruppe 0 
skal fysisk testes 2 gange pr sæson.  
TR og CA pointerer, at vi skal basere vores krav på data men 
samtidig være bevidste om, at det skal fungere i virkeligheden; 
Der skal således være harmoni imellem hvilke krav der stilles for 
løb og hvad der egentlig kræves for at dømme i praksis. 
 
Der blev diskuteret holdninger og derefter rettet til i MOU/CA’s 
forslag, således at det er klar til offentliggørelse for 
dommerledelsen i morgen. 

 
Punkt 4               Status på rekrutteringsprojekt 

Der skal afholdes et opstartsmøde mandag den 13.12.2021 for 
projektet med MDL som tovholder. 

   
Punkt 5     Status på uddannelse 
 Det skal besluttes om der skal laves et reduceret kursusudbud i 

forhold til 2021. I den forbindelse pointerer MOU, at der skal 
passes på de ressourcer der er tilgængelige. 

 CA synes vi skal være ambitiøse i vores udbud, særligt med 
henblik på de midler der er bevilget af bestyrelsen. 

 
 TR og Lars Faartoft vil kigge på udbud for 2022 der er realistisk. 
 TR forventer at have et kursusudbud for 2022 klar i januar 2022. 
 
 Vi er sårbare på DISC-certificeringer og det kan være der skal 

indgå en anden form for personlighedsprofiler på 
overbygningsmodulet. 

 TR ønsker at der skal uddannes flere instruktører til 
overbygningsmodulet. 

  
 
 



 

Punkt 6 Evt.  
 Næste møde forventes ultimo januar. 
 CA mener det kan være relevant at mødes med 

dommerledelsen i januar. 
  
 
Referent: ZAU 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Thomas Rich 
Formand, DHF DU 
 
 
 
 
 


