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Danske dommere har generelt et rimelig godt ry. De danske 
dommeres gode renomme skyldes, at der i dansk håndbold 
er tradition for uddannelse og videreuddannelse op gennem 
systemet. Dermed opnår de danske dommere en række 
personlige og faglige kompetencer, der sikrer et vist niveau i 
dommerstanden uanset hvor i håndbolden, de befinder sig. 

I de seneste år har det været en udfordring at lave en ind-
holdsmæssig uddannelsesplan for Dansk Håndbold Forbunds 
dommeruddannelser. Det har betydet, at der i en del år ikke 
har eksisteret centrale dommeruddannelser. Denne udfordring 
er dommerudvalget nu lykkedes med at tackle. Det betyder, 
at Dansk Håndbold Forbund fra 2021 tilbyder fire særskilte 
uddannelsesspor:

• Dommeruddannelsen
• Udvikleruddannelsen
• Instruktøruddannelsen
• Kortbanedommeruddannelsen

Dommerudvalget vil sikre og opbygge et moderne og op-
dateret uddannelsessystem, hvor både uddannelse af nye 
dommere og efteruddannelse af nuværende dommere bør 
prioriteres højt, samtidig med at der også sættes fokus på 
uddannelse og efteruddannelse af udviklere og instruktører. 

Udviklingen af indholdet på uddannelserne er i et vist omfang 
sket med udgangspunkt i den store dommerundersøgelse 
Dansk Håndbold Forbund gennemførte i 2018/2019.

704 ud af ca. 900 mulige respondenter, som modtog under-
søgelsen, svarede på denne. Vi har kunne uddrage mange 
konkrete konklusioner ud fra undersøgelsens svar, og de ud-

stikker en valid retning for ønskerne med uddannelse og vide-
reuddannelse. De bærende og gennemgående tilbagemeldin-
ger i undersøgelsen var blandt andet: ”har lyst til at uddanne 
mig”, ”giv mig nogle personlige og faglige kompetencer”, ”vil 
gerne lære at tage mere ansvar”, ”vil gerne udvikle mig mere 
som menneske”, ”som ny dommer vil jeg lære om ledelse” 
”skal bruge mine nye kompetencer om ledelse og andet på 
mit LinkedIn”, hvis ikke jeg lærer nye ting går jeg min vej igen”. 
Disse udtalelser bekræfter dommerudvalget i validiteten af 
visionen og retningen for dommeruddannelsen frem mod 2025.

Det er dommerudvalget i Dansk Håndbold Forbund, der har det 
overordnede ansvar for at sikre, at der også i fremtiden er et 
solidt fundament af uddannede dommere – primært i spændet 
fra den laveste ungdomsrække til 2. division senior. Det er 
også dommerudvalgets opgave at sikre, at der sker en løbende 
udvikling af breddedommere, der kan komme i betragtning 
som emner til elite-dommerrækkerne. 

Dommerudvalget og dommerledelsen samarbejder konstruk-
tivt og positivt om:

• at gøre dommerne så dygtige, de kan blive
• at tilføre dommerne et nyt mind set og lære dem at tage 

større ansvar for egen læring
• at udstikke en fælles retning på tilgangen til uddannelses-

området
• at vise en fælles vilje til at klæde udviklere og instruktører 

personligt og fagligt endnu mere på til at tackle de udfor-
dringer, der ligger frem mod 2025.

FORORD TIL DOMMERUDDANNELSERNE 
HOS DANSK HÅNDBOLD FORBUND
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Uddannelserne er bygget op omkring fire væsentlige og 
bærende fundamenter, som alle deltagere skal være velbe-
vandrede i efter endt uddannelse. De bærende fundamenter er: 
regelkendskab, spilforståelse, lederskab og samarbejde.
Uddannelsen er desuden bygget op med afsæt i Dansk Hånd-
bold Forbunds værdier: Begejstring, udvikling, fællesskab og 
troværdighed. De fire værdier afspejles i uddannelsernes ind-
hold, i instruktørernes kompetencetilgang til undervisningen 
og slutteligt i deltagernes handlen og ageren på håndboldba-
nen som uddannede dommere eller udviklere.  

Målet med uddannelserne er:

• at sikre den bedst tænkelige standard hos dommerne og 
gøre dem så dygtige, de kan blive

• at sikre en grundlæggende forståelse for dommergerningen 
blandt alle dommere i Danmark

• at sikre en tidssvarende og relevant dommeruddannelse
• at sikre et løbende generationsskifte i dommerstanden 
• at sikre, at flest mulige håndboldkampe bliver fløjtet af 

uddannede dommere til gavn for alle foreninger
• at sikre den bedst tænkelige standard hos udviklerne og 

instruktørerne og gøre dem så dygtige, de kan blive
• at styrke treenigheden blandt dommere, udviklere og 

instruktører.

FORMÅL OG MÅL MED UDDANNELSERNE
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Dommeruddannelsen i Dansk Håndbold Forbund er bygget op 
omkring to grundmoduler (GM) samt overbygningsmoduler 
(OM). Grundmodul 1 er obligatorisk for alle nye dommere. 
Grundmodul 2 er ligeledes obligatorisk for nye dommere, men 
henvender sig også til de eksisterende dommere, der kunne 
have behov for at gennemføre modulet for at dygtiggøre sig 
yderligere.

Overbygningsmodulerne er et tilbud for alle eksisterende 
dommere. Der vil hen mod 2025 blive udviklet flere overbyg-
ningsmoduler af typisk tre timers varighed.

OPBYGNING AF DOMMERUDDANNELSEN

GM1
Obligatorisk for alle nye dommere.

Varighed: 6 timer.

GM2
Obligatorisk for alle nye dommere. 

Tilbud til alle eksisterende dommere.
Varighed: 6 timer.

OM1
Tilbud til alle dommere.

Varighed: 6 timer.

OM2
Tilbud til alle dommere.

Varighed: 3 timer.

OM3
Tilbud til alle dommere.

Varighed: 3 timer.
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INDHOLDET PÅ DOMMERUDDANNELSEN

GRUNDMODUL 1
• Afholdes decentralt med lokale dommerinstruktører fra 

Dansk Håndbold Forbund
• Obligatorisk for alle nye dommere 

• Indhold på GM1 (varighed: 6 timer):
 o Formål og mål med GM1
 o Hvad er den gode dommer
 o Basale spilleregler
 o Tekniske spilleregler
 o Ungdoms regler
 o Kortbane regler
 o Tid i sportshallen
 o Evaluering

GRUNDMODUL 2
• Afholdes decentralt med lokale dommerinstruktører fra 

Dansk Håndbold Forbund
• Obligatorisk for alle nye dommere samt for eksisterende 

dommere, der måtte have ønske om efteruddannelse. 
Modulet er også for de dommere, der er på vej ind i 
to-dommersystemet. 

• Indhold på GM2 (varighed: 6 timer):
 o Formål og mål med GM2
 o Opfølgning på GM1: Hvad har været let/svært
 o Hvem er den gode dommer
 o Regel 8 – beslutningskriterier samt videolæring og det 

lange skridt i forsvarsarbejdet
 o Kropssproget og dets betydning
 o Introduktion til to-dommersystemet med tid i sports-

hallen
 o Evaluering

OVERBYGNINGSMODUL 1
• Afholdes centralt/decentralt med decentrale dommer- 

instruktører fra Dansk Håndbold Forbund
• Tilbud til alle dommere 

• Indhold på OM1 (varighed: 6 timer):
 o Formål og mål med OM1 
 o Mennesket bag fløjten
 o Rammesætning og ”de tre cirkler”
 o Konflikthåndtering 1
 o De tre adfærdsledelsesformer
 o DiSC personprofil og udviklingsmuligheder 
 o DiSC og sandsynlige tilgange til konflikter
 o DiSC, situationsbestemt ledelse samt 

konflikthåndtering 2
 o Evaluering

OVERBYGNINGSMODUL 2+3 
Indholdet på overbygningsmodul 2 og 3 er under udarbejdelse. 
Se side 8 for en oversigt over de kommende moduler.
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Udvikleruddannelsen i Dansk Håndbold Forbund er bygget op 
omkring to grundmoduler samt overbygningsmoduler. 

Grundmodul 1 er obligatorisk for alle nye udviklere. Grund-
modul 2 er ligeledes obligatorisk for nye udviklere, men 
henvender sig også til de eksisterende udviklere, der kunne 
have behov for at gennemføre modulet for at dygtiggøre sig 
yderligere.

Overbygningsmodulerne er et tilbud for alle eksisterende 
udviklere. 

Udviklere er centrale personer i dommernes læringsproces og 
er dermed også væsentlige i forhold til at gøre dommerne så 
dygtige, de kan blive.

Der er udarbejdet nye retningslinjer for udviklere med henblik 
på styrkelse af deres kvalifikationer og kompetencer. ”Den 
gode udvikler” er en beskrivelse af den ideelle udvikler. ”Den 
gode udvikler” er en vision og en retning – og en retning, ud-
vikleren må arbejde hen mod. En tilstand, udvikleren stræber 
efter at opnå.

OPBYGNING AF UDVIKLERUDDANNELSEN

INDHOLDET PÅ UDVIKLERUDDANNELSEN

GRUNDMODUL 1
• Afholdes decentralt/centralt med decentrale dommerin-

struktører fra Dansk Håndbold Forbund
• Obligatorisk for nye udviklere og de eksisterende udviklere, 

der ikke har gennemført en DHF udvikleruddannelse 

• Indhold på GM1 (varighed: 6 timer):
 o Præsentation af instruktøren og deltagere
 o Program for dagen
 o Formål med uddannelsen
 o Forventninger til dig som udvikler
 o Kommunikation generelt
 o Feedback
 o Tematisering af dommernes udfordringer
 o Videolæring med de fire beslutningskriterier
 o Evaluering

GRUNDMODUL 2
Indholdet på grundmodul 2 er under udarbejdelse.  
Se side 8 for en oversigt over de kommende moduler.

OVERBYGNINGSMODUL 1-3 
Indholdet på overbygningsmodul 1-3 er under udarbejdelse.  
Se side 8 for en oversigt over de kommende moduler.

GM1
Obligatorisk for alle nye udviklere.

Varighed: 6 timer.

GM2
Obligatorisk for alle nye udviklere. 

Tilbud til alle eksisterende udviklere.
Varighed: 6 timer.

OM1
Tilbud til alle udviklere.

Varighed: 6 timer.

OM2
Tilbud til alle udviklere.

Varighed: 3 timer.

OM3
Tilbud til alle udviklere.

Varighed: 3 timer.
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Instruktøruddannelsen i Dansk Håndbold Forbund er bygget op 
med et grundmodul, der er obligatorisk for alle nye samt ek-
sisterende DHF-instruktører. Et muligt Grundmodul 2 er primo 
2021 under overvejelse.

Instruktørerne er også centrale personer i både dommernes og 
udviklernes læringsprocesser og er dermed også væsentlige 
i forhold at gøre dommerne og udviklerne så dygtige, de kan 
blive.

Der er udarbejdet nye retningslinjer for instruktører med 
henblik på styrkelse af deres kvalifikationer og kompetencer. 
”Den gode DHF-instruktør” er en beskrivelse af den ideelle in-
struktør. ”Den gode DHF-instruktør” er en vision og en retning 
– og en retning, instruktøren må arbejde hen mod. En tilstand, 
instruktøren stræber efter at opnå.

OPBYGNING AF INSTRUKTØRUDDANNELSEN

GM1
Obligatorisk for alle DHF instruktører.

Varighed: 8 timer.

GM2
Er i overvejelsesfasen.

INDHOLDET PÅ INSTRUKTØRUDDANNELSEN

GRUNDMODUL 1
• Afholdes decentralt med decentrale dommerinstruktører 

fra Dansk Håndbold Forbund
• Obligatorisk for alle nye og eksisterende DHF-instruktører: 

både beach handball-instruktører, regelinstruktører samt 
dommerinstruktører

• Indhold på GM1 (varighed: 8 timer):
 o Præsentation af instruktøren og deltagere med formål 

og mål for uddannelsen
 o Hvad er årsagen til at deltage på denne uddannelse
 o Hvordan forbereder du dig til at afholde et kursus eller 

et opstartsmøde
 o Kongepladsen med fordele og udfordringer
 o Hvad er den gode og ideelle DHF-instruktør, herunder 

”ledelse” i lokalet
 o DHF-værdierne i arbejdet med uddannelserne
 o DiSC personprofiler med forståelse, læring, relationer og 

udvikling
 o Hvordan kan vi som instruktører opnå større resultater 

ved brugen af DiSC viden
 o At lære effektivt samt bekæmpe mulig tavshed
 o Evaluering

GRUNDMODUL 2
Indholdet på grundmodul 2 er under udarbejdelse.  
Se side 8 for en oversigt over de kommende moduler.
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Dommerudvalget arbejder, med udgangspunkt i retningen for 
dommeruddannelserne frem mod 2025, løbende på at udvikle 
uddannelserne. Følgende moduler i øjeblikket i støbeskeen: 

• KORTBANEUDDANNELSE, GRUNDMODUL 1
- Er i drift 

• UDVIKLERUDDANNELSEN, GRUNDMODUL 2
-  Forventet færdigudviklet: 15-12-2022

• DOMMERUDDANNELSEN, OVERBYGNINGSMODUL 2
-  Forventet færdigudviklet: 15-6-2023

• DOMMERUDDANNELSEN, OVERBYGNINGSMODUL 3
-  Forventet færdigudviklet: 15-12-2023

• DOMMERUDDANNELSEN, OVERBYGNINGSMODUL 4
-  Forventet færdigudviklet: 15-6-2024

• UDVIKLERUDDANNELSEN, OVERBYGNINGSMODUL 1
-  Forventet færdigudviklet: 15-12-2024

OVERSIGT: KOMMENDE MODULER 




