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Stort tillykke med 50-års jubilæet 
Jeg har altid haft og har stadig kæmpe respekt for 
mennesker, der yder en indsats uden tanke for per-
sonlig vinding eller med økonomiske bagtanker. 
Mennesker, der yder en indsats, fordi de brænder 
for det, de gør. 
Mennesker, der ved, at deres indsats er vigtig for at 
få hjulene til at rulle – og som ikke mindst er stolte 
over det. 
Og derfor har jeg også kæmpe respekt for Hånd-
bolddommerklubben Østjylland og alle dens med-
lemmer – vores østjyske håndbolddommere – som 
nu kan fejre et flot jubilæum. 
I 50 år har klubben stillet med håndbolddommere – 
uge efter uge, år efter år – og dermed har klubben 
og dens medlemmer været en helt fantastisk part og 
medspiller for tusindvis af håndboldpiger og – dren-
ge og håndboldkvinder- og mænd i Østjylland. 
Tusindvis af kampe lige fra U8-piger og -drenge i 
række A, B og C – til ligakampe på allerhøjeste niveau 

dømmes af dommere fra Håndbolddommerklubben 
Østjylland, som er i vigør alle hverdage, alle weeken-
der. 
Det er flot, og det er imponerende – og det kalder 
på respekt og taknemmelighed. For uden jer, ville al 
håndbold ganske enkelt gå i stå. 
Jeg ved, at vores lokale håndbolddommere priori-
terer børnehåndbolden højt, og det betyder, at de 
yngste spillere ofte tildeles de bedste af dommerne – 
fordi vores yngste udøvere er håndboldsportens og 
Danmarks fremtid. 
Også den prioritering kalder på respekt. 
Tak for den enorme indsats til Håndbolddommer-
klubben Østjylland og dens medlemmer med fløjter-
ne – og stort tillykke med de 50 år.
 
Peter Sørensen 
Borgmester i Horsens Kommune 

Peter Sørensen, borgmester i Horsens
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Der er brug for alle gode kræfter, hvis håndbold-
dommerklubben fortsat skal bestå og udvikle sig, 
siger formand Mike Thygesen

Af Jens I. Rasmussen

Faglighed, udvikling og fællesskab. Disse tre ord pas-
ser perfekt på det, som Håndbolddommerklubben 
Østjylland gerne vil signalere i sit jubilæumsår og i  
fremtiden.
- En håndbolddommerklubs succes skal aflæses på 
dens evne til at fastholde og tiltrække nye dommere. 
Dertil har vi brug for fyrtårne og ildsjæle. Men det er 
ikke nok, siger Mike Thygesen.
Han er formand for Håndbolddommerklubben Øst-
jylland. Det har han været siden 2011.
- Vi skal også gøre det attraktivt at være dommer. 
Ikke ved at betale mere for den enkelte kamp, men 
ved at gøre det mere accepteret og beundringsvær-
digt at være dommer. Vi skal ikke mindst fortælle 
den gode historie om den personlige udvikling, som 
håndbolddommergerningen giver sine udøvere, 
siger Mike Thygesen.

Han tog håndbolddommerkort i 1979, men holdt en 
pause indtil 2007.
- Jeg kom ind i håndbolddommerklubben på samme 
måde som mange andre forældre bliver trukket ind 
i en forening. Det skete, da min søn Kalle tog dom-
merkort i 2006. Han provokerede mig til at genopta-
ge ”karrieren” . Det var en ny, anderledes og spæn-
dende verden med masser af udfordringer, siger 
Mike Thygesen.

Fastholde i socialt samvær

 Han oplever, at Forenings-Danmark er under pres.  
- Ildsjæle har holdt gang i det danske foreningsliv, 
som er en af årsagerne til vores velfungerende sam-
fund. Størstedelen af befolkningen har dog  fortsat 
en positiv indgang til at løfte i flok i fællesskabets 
interesse, siger Mike Thygesen.
Netværk,  venner, fælles interesse og socialt samvær 
er nøgleord for håndbolden. 
- Vi har som udgangspunkt store udfordringer, da vi 
rekrutterer vores dommere fra holdsporten. Udsig-
ten som dommer er i bedste fald, at man med tiden

Alle dommere er lige meget værd



9

kommer til at dømme to-dommer kampe med en 
dommerkollega. - Det er er her, håndbolddommer-
klubben har sin største opgave: At skaffe sociale 
rammer og præferencer, der kan fastholde de nye 
dommere i et socialt samvær, hvor man kan dele 
sine oplevelser og diskutere opgaven som dommer, 
siger Mike Thygesen.
Han har desuden masser af gode ideer for fremti-
den.
- Der skal afholdes praktikophold med ligadommere. 
Vi skal skabe basis for unge håndbolddommere, der 
overværer ligakampe. Både før, under og efter med 
dommerparret og deres observatør. Det giver status, 
gejst og motivation, siger Mike Thygesen.

Alle har ret til videreuddannelse

Hos Håndbolddommerklubben Østjylland har det 
altid haft en høj prioritet at få dømt alle børnekampe 
af ”rigtige” håndbolddommere. 
- Vi kæmper dagligt med at skaffe håndbolddomme-
re til alle kampe. Vi forsøger at arbejde langsigtet, 
men da det er Tordenskjolds soldater, der både 
dømmer og uddanner håndbolddommere, er det 
svært både at sikre håndbolddommere til kampene 
og samtidig investere i fremtiden, siger Mike Thyge-
sen.
For ham, som for alle andre i håndboldens  verden, 
er en håndboldkamp først en rigtig håndboldkamp, 
når den ledes af en professionel håndbolddommer. 
- Seriøsiteten sikrer, at alle spillets parter også fort-
sat ønsker at deltage i vores fantastiske sport, siger 
formanden, for hvem døm-selv-kampe er med til at 
udhule sportens troværdighed.
- Eksistensgrundlaget for at fastholde og rekruttere 
er at holde de gamle håndbolddommere i gang. Det 
er deres brede skuldre, der bærer det største læs. Vi 
skal hele vejen rundt med efteruddannelse. Det ska-
ber og fastholder den  sammenhængskraft, der skal 
til, for at vi også fremover kan løse vores fornemme-
ste opgave: En uddannet håndbolddommer til alle 
håndboldkampe, siger Mike Thygesen.  
Håndbolddommerklubben Østjylland går nu ind i det 
andet år med en central udviklingsansvarlig. 
- Vi må ikke tænke kortsigtet. Vi skal prioritere at 
holde alle vore dommere skarpe med videreuddan-
nelse og løbende vurderinger af deres kompetencer 
i forhold til de rækker, de kan dømme i, siger Mike 
Thygesen.

Vigtigt at fejre mærkedage

Mike Thygesen er ikke i tvivl. Det er vigtigt at nå nog-
le milepæle og fejre mærkedagene.
- Men det er endnu vigtigere at have ildsjæle, der 
driver værket. Håndbolddommerklubben Østjylland 
har fejret 25 års-, 40 års- og nu 50 års jubilæum, 
og det er ikke mindst takket være Ole Futtrup, der 

er gået forrest med at arrangere festerne. Han har 
også taget initiativ til dette jubilæumsskrift, siger 
Mike Thygesen.
Der er mange, som formanden gerne vil takke.
- Stor tak til alle vore trofaste sponsorer, der gør en 
kæmpe forskel for Håndbolddommerklubben Øst-
jylland. De sikrer, at vi har midler til at lave arrange-
menter for vore unge og nye dommere. Sponsorer-
ne er en nærmest uvurderlig støtte. En tak til dem, 
der holder gang i hjemmesiden, er på Facebook og 
følgerne på www.blivdommer.nu. Tak til alle hånd-
bolddommere, der har været kulturbærere i de 50 
år, som håndbolddommerklubben nu har bestået. 
Tak til jubilæumsudvalget for det enormt store arbej-
de, siger Mike Thygesen. 
- Tak for samarbejdet med Kreds 6, herunder spe-
cielt Dommerudvalget, DGI og alle de foreninger, der 
sørger for at vores håndbolddommere har de rigtige 
rammer at kunne udfolde sig på, siger formanden.
Mike Thygesens sidste budskab i forbindelse med 
jubilæet er ikke til at tage fejl af. 
- Vores vigtigste opgave er at få unge kræfter ind. 
Det gælder ikke kun på banen, men også i hånd-
bolddommerledelsen lokalt og regionalt. Vi er godt 
på vej. Men vi har brug for flere, slår formand Mike 
Thygesen fast.

Mike Thygesen, formand for Håndbolddommerklubben Østjylland, 
tog sit dommerkort i 1979. Han holdt en pause, men kom igen og blev 
formand.
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Sporten ved ARNS

Horsens Folkeblad omtaler oprettelsen af dommer-
klubben i avisens udgave dagen efter - den 6. sep-
tember 1967.

Horsens Haandbolddommerklub blev stiftet i 
aftes

Enstemmig tilslutning til oprettelse af den ny for-
ening for saavel J.H.F. som D.D.G.U.´s dommere.

Horsens og Horsensegnens haandbolddommere var 
i aftes samlet til møde i Forsamlingsbygningen med 
oprettelse af en dommerklub  paa programmet. Der 
var mødt 33 dommere og resultatet blev stiftelsen af 
Horsens Haandbolddommerklub, hvis formaal skal 
være moralsk støtte og faglig bistand bl. a. gennem 
kurser, diskussionsmøder og foredrag om det til 
haandboldspillet hørende emner.

JHF´s dommerudvalgsformand Karsten Petersen, 
Horsens, bød velkommen og forelagde planerne om 
en klub for dommere inden for JHF og DDGU. Niels 
Erik Nielsen, HGU, blev valgt til dirigent.
Herefter gennemgik Karsten Petersen de uddelte 
forslag til love, og efter denne gennemgang, hvor 
flere rettelser blev foretaget, stemte man om opret-
telse af dommerklubben. Her stemte alle de tilstede-
værende for klubben.

Man gik herefter over til valg af bestyrelse, og på det 
nedsatte udvalgt forslag blev følgende bestyrelse 
valgt:

Formand og sekretær: Bent Nielsen, JHF, kasserer: 
Henning Jensen, HGU, kampfordeler: Karsten Pe-
tersen, JHF, medlemmer af dommerudvalget: Steen 
Nielsen, JHF, Niels H. Broch-Mikkelsen, HGU og Bør-
ge Hansen, HGU.

Revisorer: Niels E. Nielsen og Hans Hauge Hansen.

Suppleant til bestyrelsen: Carsten Sørensen og revi-
sorsuppleant Sv. Arne Madsen.

Starter med stort pokalstævne

Den nye klub starter allerede sit virke med et stort 
arrangement i tennishallen 16. og 17. september, 
hvor man staar som arrangør af et pokalstævne i 
haandbold, hvor man har sendt indbydelse ud til 40 
klubber, som alle garanteres mindst to kampe. Det 
vil saaledes være en god ”opvarmning” for de for-
skellige hold, inden vinterturnering starter. Dommer-
klubben har mødt stor venlighed fra tennishallens 
side, der bliver stillet til raadighed på meget favo-
rable vilkaar, og man haaber nu kun, at klubberne vil 
slutte op om dette stævne.

Klubbens stiftelse:

Horsens Folkeblad, 6. september 1967
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Love fra 1967

Medlemsliste fra 1967
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Regnskabsside fra 1967
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Niels Henning Broch-Mikkelsen var med fra star-
ten i Horsens Håndbolddommerklub, men han 
fik også en lang karriere inden for JHF og DHF

Af Bjarne Hay/Jens I. Rasmussen

Har man sagt håndbold i Østjylland, kommer man 
ikke uden om navnet Niels Henning  Broch-Mikkel-
sen. Heller ikke i håndbolddommer-regi.
Gymnasielæreren fra Belle ved Stouby var indblan-
det i både dommergerning og arbejde i kredsbesty-
relse, Jydsk Håndbold Forbunds og Dansk Håndbold 
Forbunds bestyrelse i en lang årrække. 
- Det hele startede med, at jeg var medlem af hånd-
boldudvalget i Horsensegnens Gymnastikforening 
(HGU). Udvalget bestod af Niels Erik Nielsen, Børge 
Hansen, Henning Jensen og mig. Da vi lavede dom-
merklubben, var alle enige om, at der skulle være tre 
bestyrelsesmedlemmer fra JHF og tre fra Gymnastik-
foreningen, fortæller Niels Henning Broch-Mikkelsen.

Tog sit første dommerkort i Ollerup

Det var den 5. september 1967, at Horsens Hånd-
bolddommerklub blev stiftet.
Den første bestyrelse var: Karsten Pedersen, Bent 
Nielsen og Steen Nielsen fra JHF og fra DGI Basse 
(Børge Hansen), Henning Jensen og Niels Henning 
Broch-Mikkelsen. 
- Bent Nielsen blev formand og Henning Jensen kas-
serer. Kort efter blev Henning Jensen politiker, og jeg 
overtog kassererposten i dommerklubben, fortæller 
Niels Henning Broch-Mikkelsen. 
Hans dommerkarriere var startet 10 år tidligere.
- Jeg tog mit første håndbolddommerkort, mens jeg 
gik  på Ollerup Gymnastikhøjskole. På det tidspunkt 
var der to dommerkort. Et dommerkort inden for 
gymnastikforeningerne, som man kunne tage på Ol-
lerup, og så et DHF dommerkort, som jeg erhverve-
de ved en senere lejlighed i Horsens, fortæller Niels 
Henning Broch-Mikkelsen. 
 På Ollerup var dommeruddannelsen meget grundig. 
Ud over teoritimerne var der flere timers praktisk 
undervisning med fløjten på banen. 
- Så vidt jeg husker, var der kun en aften med teori, 
før vi gik til prøve for at tage DHF`s dommerkort, 
siger Niels Henning Broch-Mikkelsen.

Hurtigt op gennem divisionerne

Da dommerklubben startede for 50 år siden var 
håndbold-billedet noget helt andet end i dag.

- Vi havde kun en hal i Horsens. Det var tennishallen 
i Bøghsgade.  JHF’s turnering var lille med få klubber, 
men til gengæld var gymnastikforeningernes som-
merturnering meget stor. Der var en håndboldklub 
i hver eneste landsby, og de spillede sommerhånd-
bold. Der var mange kampe i hver uge, der skulle 
dømmes, og det gav jo noget rutine, siger Niels 
Henning Broch-Mikkelsen.
Men JHF-turneringen voksede hurtigt i takt med, at 
der blev bygget flere haller og sporten blev mere og 
mere et indendørs spil.
- Efter et par år som dommer i JHF`s turnering blev 
jeg rykket op i 3. division. Den kørte jeg lige igennem. 
Efter tre år i 2. division, rykkede jeg op i 1. division. 
Det var en god og spændende tid, men efter halv-
andet år måtte jeg stoppe  på grund af en alvorlig 
knæskade, fortæller Niels Henning Broch-Mikkelsen.

Niels Henning tog sit første 
dommerkort for 60 år siden

Niels Henning Broch-Mikkelsen har haft et langt og varieret liv i 
håndboldens tjeneste. Det hele startede med en dommerkarriere og 
stiftelsen af Horsens Håndbolddommerklub for 50 år siden. 
Foto: Benny Andersen
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Med til at rydde op i økonomien

Der var dog brug for hans evner inden for håndbold 
og ledelse andre steder.
- Der var rod i økonomien i JHF kreds 6, så dommer-
ne i Horsens mødte op på kredsgeneralforsamlingen 
og valgte mig til revisor, fortæller Niels Henning 
Broch-Mikkelsen.
Han husker, at kassereren i kreds 6 havde blandet 
kredsens og sin egen økonomi sammen. 
- Vi kunne ikke få en kassebeholdning at se og 
nægtede at underskrive regnskabet. Der blev lidt 
uro på den efterfølgende kredsgeneralforsamling i 
1971. Den sluttede med, at jeg blev valgt til kasserer 
i kreds 6. 
- Det var en stor post med rigtig meget ulønnet 
arbejde. Der blev afviklet cirka  10.000 kampe, og der 
skulle afregnes med haller og dommere og kræves 
penge ind fra klubberne. Der var på dette tidspunkt 
ikke nogen kontorhjælp til kassereren, så det var fast 
arbejde, fortæller Niels Henning Broch-Mikkelsen.
Han blev kendt som perfektionist. Detaljerne måtte 
ikke kikse for Niels Henning Broch-Mikkelsen.
- Jeg var kasserer i 10 år. De sidste to år blev jeg 
hentet ind som medlem af JHF`s forretningsudvalg 
i Aarhus for at rydde op i JHF`s instruktionsudvalg, 
som var kørt lidt af sporet. Jeg havde lovet kredsbe-

styrelsen at vende tilbage for at overtage formands-
posten i kreds 6. Det skete i 1981, og det var en 
post, som jeg havde i 17 år, fortæller Niels Henning 
Broch-Mikkelsen. 

Tre pornoblade og lidt bestikkelse

Samtidig med formandsposten i kreds 6 sad Niels 
Henning Broch-Mikkelsen 10 år i DHF`s bestyrelse. 
- Det gav mange spændende oplevelser som dele-
gationsleder for landsholdene. Min første tur gik til 
Island, Anders Dahl var landstræner og Morten Stig 
Christensen var anfører. Vi var der i otte dage og fik 
set det meste af øen, siger Niels Henning Broch-Mik-
kelsen.
Turene til Østeuropa bag jerntæppet var ofte en 
større udfordring. 
- Kom vi i bus til grænsen blev alt endevendt. Når vi 
havde ventet en time, og der ikke skete noget, kunne 
tre pornoblade og lidt bestikkelse fremme ekspedi-
tionen, og vi fik lov til at køre videre. Jeg havde flere 
gode og oplevelsesrige ture med Ulrik Wilbek og da-
melandsholdet. På en tur til Spanien kom spillernes 
bagage ikke på båndet. Det viste sig, at man ved en 
fejl havde sendt det hele til London. Det gav sved
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BLÅ BOG
Niels Henning Broch-Mikkelsen
78 år
Gift med Karen
Børn: Anders og Annette
Uddannet gymnasielærer 
Træner for damerne i Stouby GIF 
1957 Første dommerkort på Ollerup Gym-
nastikhøjskole (DdGU/DGI)
1960 Dommerkort JHF
1970 Dommer i 3. division
1971 Dommer i 2. division
1974 Dommer i 1. division
1976 Stoppet som dommer (knæskade)
Bedømmer og vejleder i nogle år.
1971-1981 Kasserer i JHF kreds 6
1979-1981 Formand for JHF’s instruktørud-
valg, 
1981-1998 Formand for JHF kreds 6
1981-1991 Medlem af DHF’s bestyrelse 
1988 Tildelt JHF’s guldnål
1996 Tildelt DHF’s guldnål
1998-2012 Formand for JHF’s  Amatør- og 
ordensudvalg

på panden og ekstra arbejde til delegationslederen, 
men vi fik bagagen med to dages forsinkelse, fortæl-
ler Niels Henning Broch-Mikkelsen.

Startede med fodbold og gymnastik

- Da jeg var 10 år, begyndte jeg som alle andre dren-
ge i Stouby med at spille fodbold, og i vinterhalv-
året stod den på gymnastik. Senere kom der også 
håndbold på programmet, fortæller Niels Henning 
Broch-Mikkelsen.
Men gymnastik var den sportsgren, han havde mest 
talent for, og som 18-årig blev han elev på Ollerup 
Gymnastikhøjskole. Han kom hurtigt på skolens 
elitehold, men en rygskade satte efter et par år en 
stopper for hans aktive  gymnastikkarriere. 
- Men som elev i Ollerup fik man også en grundig 
og god instruktøruddannelse  inden for gymnastik, 
atletik og håndbold, siger Niels Henning Broch-Mik-
kelsen.
Det er så det, som har ført ham først til en dommer-
karriere og derefter en leder-karriere i jysk og dansk 
håndbold.
Dertil kommer trænergerningen i Stouby GIF, hvor 
Niels Henning Broch-Mikkelsen først rykkede damer-
ne fra serie 3 til serie 1 og senere fra kvalifikations-
rækken til 2. division.
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Tidligere Horsens-borgmester og folketingsmed-
lem Henning Jensen var med fra starten i hånd-
bolddommerklubben og dømte i landets bedste 
række

Af Jens I. Rasmussen

Henning Jensen var kendt som den cyklende borg-
mester i Horsens, men forud for hans politiske 
karriere ligger et livs-afsnit, der handler om at være 
håndbolddommer.
- Jeg spillede både håndbold og fodbold i Horsens 
Boldklub og på et tidspunkt fodbold i Horsens Freja. 
Men midt i 1960’erne fik jeg dommerkort til Dansk 
Håndbold Forbund. Tidligere havde jeg haft dom-
merkort inden for gymnastikforeningerne, fortæller 
Henning Jensen.
Han tager imod i hjemmet i Lichtenbergsgade i Hor-
sens. Henning Jensen ligner sig selv og fortæller liv-
ligt om sport, politik og ikke mindst sin by Horsens.
Her var han med til at stifte Horsens Håndbolddom-
merklub i 1967 og blev kasserer i den første besty-
relse. På det tidspunkt havde han haft dommerkort 
i nogle år. Både inden for gymnastikforeningerne og 
Jydsk Håndbold Forbund og Dansk Håndbold For-
bund.
- Tingene var lidt løse i fugerne dengang, og der 
manglede struktur. Når dommerklubben nu kan 
fejre 50 års jubilæum, viser det, at arbejdet med 
dommerne kom i de rigtige rammer dengang, siger 
Henning Jensen.

Var en meget bestemt dommer

Han avancerede hurtigt op gennem rækkerne og 
kom op på allerhøjeste niveau i Danmark som 1. 
divisionsdommer.
- Det var dengang, man var enedommer og havde en 
måldommer i hver ende af bane. De skulle dømme 
mål og overtrådt. Der var dengang overtrådt, blot 
en spiller trådte på stregen. Det var ligegyldigt om 
bolden var i nærheden, eller om han havde nogen 
fordel af det eller ej. Der var bare overtrådt. Det blev 
da heldigvis ændret, siger Henning Jensen.
Han nåede også at dømme i to-dommersystemet, 
inden han stoppede karrieren.
- Man skulle helst passe sammen i temperament, 
ellers blev det alligevel den ene dommer, som dømte 
kampen, siger Henning Jensen.
Han tænker tilbage på  tiden som dommer og med 
håndbold med glæde.

- Jeg nød at være dommer. Jeg havde ord for at være 
en bestemt dommer, for jeg brød mig ikke om, når 
nogen højlydt kommenterede mine kendelser. Jeg 
havde magten og retten til at bestemme, men vi kun-
ne snakke om det efter kampen. Jeg husker de dra-
belige kampe imellem Horsens fS og Horsens KFUM i 
Tennishallen i Bøghsgade, siger Henning Jensen.

JHF-bestyrelsen rykkede ham i 1. division

Han havde også fornøjelsen af nogle spændende 
lokalopgør i Vestergadehallen i Silkeborg. Henning 
Jensen tog toget til Silkeborg. Han blev belønnet for 
sin indsats som dommer. 
- Det var nemmere at rykke op den gang. Jeg dømte 
en kamp i Odder i mesterrækken mellem Odder og 
Silkeborg og havde to måldommere med fra Hor-
sens, Børge Hansen og Kurt Kondrup. 
- Samme dag havde Jydsk Håndbold Forbunds 
bestyrelse møde i Odder, og bestyrelsen benyttede 
lejligheden til at se kampen. Det gik godt for mig, og 
jeg blev efterfølgende rykket op i 1. division, fortæl-
ler Henning Jensen, der også fik gode oplevelser i 
den gamle stadionhal i Aarhus, hvor AGF og Aarhus 
KFUM udkæmpede nogle spændende lokalbrag.
Henning Jensen nød også at dømme på lavere ni-
veau.
- Jeg nød virkelig at komme ud til sommerstævner i 
alle de små byer rundt om Horsens. Der var noget 
socialt over de stævner, hvor det nok handlede om 
at vinde, men det sociale betød mest, og der var altid 
en god stemning, fortæller Henning Jensen, der selv 
har været træner i blandt andet Vrønding.
Dengang bestilte klubberne selv dommere ved at 
ringe til den enkelte dommer, og de fik deres afreg-
ning på stedet efter kampene. Det kunne så være 
svært nogle gange at finde kassereren eller manden 
med pengekassen. 

Dømte opvisningskamp til Landsstævne

Engang dømte Henning Jensen en kamp, hvor der 
var mellem 15.000 og 20.000 tilskuere. Det var til 
landsstævnet i Vejle i 1961.
- Det var som enedommer i en opvisningskamp 
mellem et udvalgt DdGU-hold og ”næsten” landshol-
det. Det var en fantastisk oplevelse, siger Henning 
Jensen.
Hans politiske arbejde i Socialdemokratiet tog dog 
mere og mere tid. Henning Jensen var uddannet 
cigarmager, ligesom partifællen Thorvald Stauning.

Fra håndbolddommer til 
Folketing og borgmesterpost
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Kan han blive statsminister, kan jeg vel også, tænkte 
Henning Jensen. Sådan gik det ikke helt, men det 
blev alligevel til en flot politisk karriere.

Dommerklubberne har vist deres berettigelse

- Jeg stoppede som håndbolddommer i 1971, da jeg 
kom i Folketinget. Jeg kunne godt have fortsat som 
dommer. Men jeg ville ikke have, at folk skulle sige, 
at jeg hellere skulle passe mit folketingsarbejde frem 
for at gå og ødelægge nogle håndboldkampe, siger 
Henning Jensen med et smil.
Han var med fra starten, da håndboldspillet for alvor 
fik fat med halbyggerier i 1960’erne og 1970’erne. 
Det var også noget, der kom til at præge udviklingen 
af dommerne.
- Den struktur, som blev skabt via dommerklubberne 
i Danmark, har været med til at udvikle danske dom-
mere. De nyder i dag stor respekt og er velanskrevne 
ude i verden. Ofte dømmer danske dommere finaler 
ved både EM, VM og OL. Dommerklubberne har 
bevist deres eksistensberettigelse,  siger Henning 
Jensen.

BLÅ BOG
Henning Jensen
Født 9. juli 1938
Dommerkort i 1960’erne
Håndbolddommer indtil 1971
Cigarmager
1971-1986 Folketinget
1986-1993 Borgmester i Horsens
Formand for Ældrerådet i Horsens indtil 
2017

Henning Jensen, tidligere folketingsmedlem, borgmester i Horsens og håndbolddommer. 
Maleri som hænger på Horsens Rådhus. Foto: Benny Andersen
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Horsens Håndbolddommerklub/ Håndbolddommer-
klubben Østjylland har haft 14 forskellige formænd 
i sine 50 år. Dog har Ole Futtrup som den eneste 
været formand i to perioder. 

Bent Dam Nielsen  1967-1968
Carsten Pedersen  1968-1970
Henning Eliasen  1970-1975
Dan Bording   1975-1979
Peter Høj Christensen 1979-1982
Keld Nielsen   1982-1983
Knud Ebdrup   1983-1988
Hugo Karlsen   1988-1991
Bent Andersen  1991-1996
Charles Petersen  1996-1997
Ole Futtrup                    1997-1999
Leon Jakobsen  1999-2004
Morten Philips  2004-2006
Ole Futtrup    2006-2011
Mike Thygesen  2011- 

Formænd i 50 år

De to tidligere formænd Knud Erik Ebdrup og Hugo Karlsen hygger sig sammen med dommerpåsæt-
ter Lars Nielsen.
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Han valgte  bevidst at overhøre Anja Andersen, 
satte sig blandt publikum og fik politieskorte. 
Oplevelserne som dommer har været mange for 
Leif Andersen fra Klovborg, der har været med-
lem af dommerklubben i Horsens siden starten i 
1967

Af Jens I. Rasmussen

Dansk håndbolds ”enfant terrible”, Anja Andersen, 
var frustreret. Hun kunne ikke komme til at skændes 
med kampens to dommere, uanset hvor meget hun 
prøvede. I Anja Andersens tilfælde, er det ikke så lidt.
Publikum peb, fordi dommerne ikke straffede hen-
de. Men til sidst blev hun så frustreret, at hun ikke 
kunne spille ordentligt. Hun begyndte at lave fejl, og 
det endte med, at hun blev skiftet ud.
Da forstod publikum, hvad der var sket, og klappe-
de. Ikke af Anja, men af de to dommere. De var Leif 
Andersen og Henning Smidstrup fra Horsens Hånd-
bolddommerklub.
- Efter kampen satte jeg mig over for Anja Andersen 
i cafeteriet og spurgte hende, hvad hun syntes om 
kampen, fortæller Leif Andersen.
- Hvad var det, I gjorde. I gjorde jo ingenting, sagde 
Anja Andersen. Man kunne godt snakke med hende 
uden for banen. Det gik først galt, når hun tog trøjen 
på, fortæller Leif Andersen.

Bedre udsigt i Taruphallen

Publikum i Taruphallen piftede af dommerne, og 
især tre mænd på en bænk modsat publikum, gav 
højlydt udtryk for deres utilfredshed. 
Pludselig sad den ene dommer ved siden af dem, og 
de studsede en gang.
- I har fuldstændig ret, man ser meget bedre herfra, 
sagde dommeren.
Situationen udløste morskab i hallen, og en rigtig 
kedelig stemning blev vendt til noget positivt. 
Dommeren med det humoristiske indslag var Leif 
Andersen.

Tæsk i to timer efter kampen

Men inden Leif Andersen nåede så langt i sin dom-
merkarriere, at han havde overskud til at bruge 
humor og frækhed i forhold til det, han oplevede, 
havde han fået sine ”tæsk” undervejs.
- Det er dine fejl, du lærer af. Ikke af det, du gør 
rigtigt. Hvis du vil analysere dine fejl, kan du blive en 
god dommer. 

- Jeg husker en 1. divisionskamp den 18. april 1984 
mellem Virum og Helsingør, hvor vi dømte ad helve-
de til. Rent ud sagt. Vi kunne ikke engang markere 
rigtigt. Vi var så ringe og stressede. Det havde noget 
at gøre med, at min makker Erling Sørensen ville 
have zoneopdelt bane. Jeg har altid villet have, at du 
skal fløjte det, du ser. Alt det der inde i midten, kan 
lige så godt være den ene dommer som den anden. 
Hvis du ser det, skal du dømme det. Nogle gange 
kan man ikke se, hvad der sker, udefra og omvendt, 
siger Leif Andersen.
Bedømmer i kampen i Virum var finaledommeren  
ved VM i Danmark i 1978, Henning Svensson. Der gik 
lang tid, inden han kom ned til dommerparret efter 
kampen
- Det var noget skidt, og hvor gik det galt, sagde jeg 
til Henning Svensson, og det var han enig i. 
- Henning Svensson brugte derefter to timer på at 
gennemgå kampen, og der lærte jeg mange ting. 
Derfor holder jeg stadigvæk fast i, at du skal dømme 
det, du ser, selv om det i dag handler om zoneopdelt 
bane. Du skal  ikke tage en skridt-kendelse for næ-
sen af makkeren. Det må han selv finde ud af, men 
du skal dømme det, du ser. Ellers går det galt, for 
der er en gråzone.
- Vi fik 61 point, og man skulle have 80 for at være 
divisionsdommer dengang. Vi var under standard. 
Men så tog vi 14 dage senere til Helsingør og fik 115 
point. Så var sæsonen sat på plads, fortæller Leif An-
dersen, der har begge bedømmelser siddende i sine 
omfattende scrapbøger.
Leif Andersen debuterede allerede i 1978 i den bed-
ste danske række, 1. division på det tidspunkt, med 
en kamp mellem AGF og Fredericia. Hos AGF spil-
lede den senere skuespiller Niels Olsen med, mens 
Fredericia talte spillere som Anders Dahl, Flemming 
Hansen og Mogens ”Mugge” Jeppesen. 

Politibevogtning i Nyborg

En helt speciel kamp for Leif Andersen var opryk-
ningskampen til den bedste række i Nyborg, der tog 
imod Holbæk.
- Min makker Henning Smidstrup og jeg var nomine-
ret til 1. division som reservepar, så vi fik alle opryk-
ningskampene vest for Storebælt. Den første kamp i 
Holbæk havde været ”hadets kamp”. Holbæk havde 
vundet med to mål, og nu var stemningen pisket op 
til returopgøret. Allerede da vi kom til hallen i Ny-
borg, var der politi på parkeringspladsen. 

Du skal lære af de tæsk, du får som dommer
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- Vi dømte en så god kamp, at Leif Mikkelsen, der var 
træner for Holbæk, efter kampen udtalte, at dom-
merne dømte den kamp, som den skulle dømmes. 
Det var fornem ros fra taberholdets træner, husker 
Leif Andersen.

Lærte at dømme angriberfejl

Da Leif Andersen rykkede ned fra 1. division, og ind-
til han stoppede som divisionsdommer, havde han 
Henning Smidstrup som makker. Det var fra 1986 til 
1993.
- Det var jeg utrolig glad for, og er det stadigvæk. 
Det er den bedste periode, jeg har haft som divisi-
onsdommer. Henning og jeg havde det utrolig godt 
med hinanden. Og vi var meget enige. Han lærte mig 
i øvrigt at dømme angriberfejl i god tid, siger Leif 
Andersen og forklarer:
- Der kom en spiller for fulde drøn springende ind 
mod forsvaret, ligesom franskmændene gør i dag. 
De vinder, fordi de andre flytter sig i stedet for at 
tage imod. Men inden de ramte, dømte Henning an-
griberfejl. Bagefter sagde jeg til Henning, at spillerne 
rørte da ikke hinanden. Han svarede: Hvem laver det 
farlige og kommer busende? Hvad skal forsvareren 
gøre, for de kommer til skade, hvis de bliver ståen-
de? Det analyserede vi på, og i de efterfølgende kam-
pe tog vi de angriberfejl, som vi kunne komme til, og 
vi fik det reneste håndbold, fortæller Leif Andersen.
- Henning var samtidig en gemytlig fyr, og vi kom 
også sammen privat. Vi var også til stævner sammen 
og havde meget med hinanden at gøre, og vi sad i 
kredsbestyrelse sammen, siger Leif Andersen. 

Bedømmer og lovfortolker

Dommerkortet tog Leif Andersen i 1963 i Aarhus.
- Min gymnastiklærer på seminariet i Aarhus, Bent 
Jørgensen, der var landsholdspiller og spillede  i 
Skovbakken, opfordrede mig til at tage et dommer-
kort i håndbold. Jeg havde tidligere forsøgt at tage 
et dommerkort i fodbold. Da jeg var fodboldspiller, 
regnede jeg ikke med, at det blev et problem. Men 
jeg dumpede. Det gjorde jeg ikke til håndbolddom-
mereksamen, og så var jeg i gang, fortæller Leif 
Andersen.
Han rykkede hurtigt op i rækkerne og blev både 
bedømmer og lovfortolker og var med til at uddanne 
dommere i en lang årrække.
- Jeg ved ikke, hvor mange kampe jeg har dømt, 
hvor mange dommere jeg har uddannet og hvor 
mange bedømmere, jeg har uddannet. Men det er 
rigtig mange, siger Leif Andersen, der som dommer-
udvalgsformand også var medlem af bestyrelsen i 
kreds 6.
Han husker tydeligt sin allerførste påsætning som 
dommer.
- Det var syv børnekampe á syv et halvt minut i 

Aarhus Stadionhal om formiddagen og om eftermid-
dagen syv børnekampe á syv et halvt minut i Vibyhal-
len, siger Leif Andersen, der også mindes en kamp 
på Samsø, hvor han skulle overnatte på øen.
- Jeg blev sendt derover, fordi Aarhus-klubberne 
klagede over den lokale dommer derovre. Men han 
skulle jo være der til daglig, siger Leif Andersen.

Kom igen efter karantæne i to år

Leif Andersen blev suspenderet som håndbolddom-
mer i to år, 1994 og 1995, på grund af en uover-
ensstemmelse med Jydsk Håndbold Forbund. Han 
mistede desuden posterne som dommerudvalgsfor-
mand og lovfortolker.
Leif Andersen har altid været en kontant person, 
og han opfatter det selv som et personligt opgør, 
at nogle personer i forbundet benyttede en sag om 
påsætningsgebyrer til at ramme ham.
- Det var hårdt for mig, men jeg blev bakket op af 
dommerklubberne i Horsens og Skanderborg, siger 
Leif Andersen.
Desuden blev han bakket op af DGI-Horsens’ repræ-
sentant i JHF kreds 6, Anders Christensen, Hylke, der 
kaldte karantænen for et justitsmord.
Men karantænen stod ved magt, da Leif Andersen 
også tabte appelsagen ved Danmarks Idræts For-
bunds Amatør- og Ordensudvalg.
- Det tomrum, der opstod, brugte jeg til at tage 
fodbolddommereksamen, og denne gang bestod 
jeg med glans. Desuden tog jeg stort kørekort til bus 
og lastbil, så tomrummet blev fyldt ud. Men efter de 
to års karantæne vendte jeg tilbage som håndbold-
dommer i Horsens Håndbolddommerklub, siger Leif 
Andersen.
Og han holder stadig ud og dømmer – ligesom fra 
starten af karrieren - masser af kampe hver uge. 

BLÅ BOG
Leif Andersen
Født 30. oktober 1942 i Aarhus
1965 Lærereksamen
1963 Håndbolddommereksamen
1972 3. division
1974 2. division
1978 1. division
400 divisionskampe 
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Håndbolddommergerningen kan føre mange 
særprægede oplevelser med sig. Leif Andersen 
var i 1986 både på Grønland og i Qatar for at 
dømme og uddanne dommere

Af Jens I. Rasmussen

Selv en rutineret håndbolddommer kan blive så 
rundtosset, at han ikke ved, hvilken vej, han ven-
der. Det var Leif Andersen fra Klovborg udsat for på 
Grønland, men det var dog ikke på håndboldbanen. 
Det var derimod inde på indlandsisen.
- Det var i marts 1986, da jeg skulle til Grønland for 
at dømme de sydgrønlandske mesterskaber i Julia-
nehåb og uddanne dommere i otte dage, fortæller 
Leif Andersen 
-  Der mødte jeg en spiller, der hed Peter Erik. Man 
sagde, der altid var ballade med ham som spiller. 
Peter Erik fik jeg i gang med at blive uddannet som 
dommer, og det blev han virkelig vild med. Selv om 
han ikke var klar til det endnu, dømte han en pige-
kamp som to-dommer sammen med mig. Han var 
virkelig bidt af det, og han blev senere en af Grøn-
lands bedste dommere, fortæller Leif Andersen og 
kommer ind på den oplevelse, han havde på ind-
landsisen sammen med Peter Erik.
- Han kom en dag med en snescooter. Bliv klædt 
varmt på, så kører vi, sagde han. Det gjorde vi, og 
hvis han havde sat mig af derude, anede jeg ikke, 
hvilken vej jeg skulle have gået for at komme hjem 
igen. Du kunne ikke se andet end hvidt. På et tids-
punkt ramte vi noget frosset is. Snescooteren tog en 
karruseltur, og da vi endelig holdt stille, anede jeg 
ikke, hvilken vej vi var kommet fra. Lidt efter kørte 
han helt ud til kanten af isen og viste mig en forladt 
bygd, der lå langt under os, siger Leif Andersen.
- Det var også en oplevelse, man kan få med som 
dommer. Det var fantastisk.

Ørkenvandring i Qatar

I 1986 var Leif Andersen lovfortolker,  og senere på 
året gik turen til den rige oliestat Qatar.
 Opgaven var også her at dømme mesterskaber og 
uddanne dommere.
Det var i november, at turen gik til Qatar sammen 
med den unge og fremadstormende dommer Peter 
Lorentzen fra Hammel som makker.
- I første omgang sagde jeg nej til at tage til Qatar, 
men da jeg kom hjem til min kone, sagde hun, at jeg 
var åndssvag. Du får ikke større chance, sagde hun, 
og det rettede jeg mig så efter, siger Leif Andersen, 
der fik fri fra lærerjobbet på skolen i Klovborg.

- Jeg skulle have en makker med, og den første jeg 
henvendte mig til var min daværende makker Hen-
ning Smidstrup. Han ville gerne, men rent økono-
misk syntes han ikke, at det kunne hænge sammen, 
for det var trods alt to måneders lærerløn. Jeg spurg-
te også Anton Ejby, men han sagde også nej. Peter 
Lorentzen derimod ville bare med på den tur. Kunne 
han ikke få fri i banken, hvor han var ansat, ville han 
bare sige op, husker Leif Andersen med et smil. Så 
vidt kom det ikke, og de to rejste til Qatar. De var lidt 
spændte, for da de rejste den 1. november var det 
uden visa. Men beskeden var, at det lå hos myn-
dighederne, når de rejste ind i landet. På vejen fra 
flyveren ind i ankomsthallen var der opmarcheret 
soldater med skarpladte maskinpistoler på begge 
sider. På det tidspunkt var det noget fremmedartet 
for to jyske dommere.

Fra rundtosset på indlandsisen 
til ørkenvandring i Qatar

Leif Andersens grønlandske dommerven Peter Erik.

Leif Andersen, Per Frederiksen og hans hjælper og Peter Lorentzen 
under opholdet i Qatar
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Efter en del bureaukrati af tre timers varighed fandt-
myndighederne deres visa, og de blev modtaget af 
håndboldtræner Per Frederiksen, tidligere Kolding IF. 
Han var på det tidspunkt var træner for en klub i Qa-
tar. - Det blev ikke til meget undervisning af domme-
re, men vi havde en del møder, siger Leif Andersen.
Dommerstandarden dernede var ellers ikke noget at
råbe hurra for, men foruden det danske dommerpar 
var der et spansk par, der dømte i den næstbedste 
række i deres hjemland. - Vi dømte alle ugens dage, 
undtagen fredag, lørdag og søndag, der var helligda-
ge. Det var i en 4. divisionskamp (svarende til dren-
ge), at jeg oplevede en scoringsrekord. På to gange 
25 minutter vandt det ene hold med 72-3. På et tids-
punkt aftalte Peter og jeg, at vi blev i hver sin ende af 
banen og dømte derfra, fortæller Leif Andersen.
Der blev også tid til andet end håndbold i Qatar.
- Per Frederiksen havde bil, så vi kom vidt omkring. 
Vi traf også en araber, der inviterede os til både 
falkejagt i ørkenen, et bryllup og på besøg på univer-
sitetet, fortæller Leif Andersen.

Arabere drikker officielt ikke øl, men det gjorde de-
res nye ven dog i det skjulte. 
- Vi var en gang fire mand hjemme hos Per, og han 
satte seks øl på bordet. Men hverken Per, Peter eller 
jeg ville have øl på det tidspunkt, men det ville vor 
arabiske ven godt. Pludselig var de seks øl tømte, 
siger Leif Andersen med et smil.

Fik 5000 tilskuere sat ned igen

Ved de afsluttende kampe hos mændene kom Leif 
Andersen til at grine, da han mødte op og så 40 
betjente til kun tre tilskuere, som for øvrigt var to 
kvinder og et barn.
- Vi er her, hvis der skulle blive ballade, sagde de. 
Senere fandt jeg ud af, at det var ikke for mange be-
tjente. Vi havde lige dømt en tæt kamp, og i frustra-
tion sparkede det tabende holds målmand bolden 
langt op på tilskuerpladserne. 

Leif Andersen fik lov til at ringe hjem til sin hustru fra Qatar. Det var hundedyrt dengang, men det betød ikke noget for de rige arabere.
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Leif Andersen udklædt som araber.

Her sad nu 5000 tilskuere, som med et slag stod op 
og råbte.
- Vi tog fat i målmanden og trak ham hen til tidta-
gerbordet. Der lå spillernes spillercertifikater, som 
gjorde dem berettigede til at spille. Jeg tog så hans 
certifikat op og viste til publikum, at jeg stoppede det 
i lommen. Spilleren var nu diskvalificeret – og 5000 
tilskuere satte sig ned igen. Dagen efter på kontoret 
skulle vi være med til at afgøre hvilken straf, han 
skulle have, fortæller Leif Andersen og husker en 
anden episode fra de sidste kampe.
- Det var i starten af en kamp, at en spiller sparkede 
modstandernes målmand. Vi krydsede armene og 
bortviste ham. Det kunne man dengang. Han gik 
pænt ud uden en lyd. Senere mødte vi ham, og han 
grinede og sagde: Det var mig, som blev bortvist, 
siger Leif Andersen og tager en dyb indånding.
Der var langt fra Klovborg til indlandsisen og Qatar 
og retur, men det havde været det værd.
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Direktør Jan Rasmussen ser en god sammen-
hæng mellem sporten og banken

Af Jens I. Rasmussen

Spar Nord Horsens har været sponsor for Håndbold-
dommerklubben Østjylland i otte år.
- Vi har en filosofi om, at sportsfolk på topplan og 
bankansatte har mange gode fælles egenskaber.  I 
sportens verden gælder det om at være bedre i mor-
gen end i går. Sådan er det også i banken, siger Spar 
Nords Horsens-direktør Jan Rasmussen.
Han ser også idrætten som en vigtig faktor i et 
lokalsamfund, hvor kunderne i banken identificerer 
sig med, hvad banken gør for fritidsaktiviteterne i 
lokalområdet.
- Det handler også om tillid. Spar Nord lægger gerne 
nogle penge i sponsorater i idrætten. Det er ikke til 
alle steder på samme tid, men vi har været sponsor 
længere i håndbolddommerklubben end de fleste 
andre steder.
- Det hænger sammen med, at vi har et godt samar-
bejde. Dommerklubben er meget loyal over for os. 
Der er nogle mennesker i dommerklubben, som vi 
er glade for at samarbejde med. De har også henvist 
kunder til os, siger Jan Rasmussen og tilføjer:
- Dommerne er ofte meget udskældte, men de er 
nødvendige i sportens verden. Uden dem ingen 
sport, siger Spar Nord-direktøren.
Han har ikke selv været håndboldspiller.
- Det har jeg ikke, selv om jeg kommer fra Rask Møl-
le, som har håndboldklubben HK73. Jeg har været 
fodboldspiller og er det stadigvæk på old-boys-plan. 
Desuden er jeg træner for mine to drenge i Lund IF, 
siger Jan Rasmussen.

Spar Nord lægger også gerne lokaler til, når dom-
merklubben holder sit årlige medlemsmøde med 
en kendt foredragsholder. Der har været mange 
spændende personligheder forbi banken. Der har 
været personligheder forbi som cykeldirektør Christa 
Skelde, sportsjournalist Tommy Poulsen, håndbold-
træner Christian Dalmose, liga-fodbolddommer 
Mads-Kristoffer Kristoffersen og fodboldtræner Bo 
Henriksen, tidligere håndboldliga dommer Ejnar Kri-
stensen, Peter Bredsdorff-Larsen, tidligere topdom-
mer i fodbold Claus Bo Larsen og nuværende top-
dommere i håndbold Per Olesen og Mads Hansen.

Spar Nord vil gerne være 
et spejl af sportens værdier

Jan Rasmussen har været direktør for Spar Nord i Horsens siden 
2004. Foto: Spar Nord

Den internationale fodbolddommer 
Claus Bo Larsen er en af de fore-
dragsholdere, der har været i Spar 
Nord. Her ses han sammen med 
næstformand Ole Futtrup.
Foto: Bjarne Hay
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BLIV STJERNEPLUS 
OG TAG PLADS PÅ 1. KLASSE
Når du samler dine bankprodukter hos os, får du en masse 

eksklusive fordele. For eksempel loungeadgang for hele 
familien i over 1.000 lounges i lufthavne verden over. 

stjerneplus.dk

Sig JA til eksklusive fordele. 
Book et StjernePLUS-møde 
med Jan eller Camilla.

Spar Nord Horsens

 Grønlandsvej 5 
 76 28 61 00
 horsens@sparnord.dk

Sig JA til eksklusive fordele. 
Book et StjernePLUS-møde 

Træner Peter Bredsdorff-Larsen gav dommerne er god oplevelse. Her sammen med næstformand Ole Futtrup. 
Foto: Bjarne Hay
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30-årige Jakob Falkenberg  Hansen er klubbens 
eneste nuværende ligadommer, og han har dømt 
fire sæsoner i den bedste række

Af Jens I. Rasmussen

De bedste dommere er dem, der har været stride 
som spillere. Hvis det er en fuldgyldig sandhed, er 
Jakob Falkenberg Hansen fra Håndbolddommerklub-
ben Østjylland (Horsens Håndbolddommerklub), et 
godt bevis på det.
- Ja, jeg var strid som ungdomsspiller. Jeg havde altid 
en holdning til, hvordan der skulle dømmes. Derfor 
sagde min far, Erik Hansen, der også er dommer, 
at jeg skulle tage et dommerkort, fortæller Jakob 
Falkenberg Hansen.
Vi får en snak, mens den travle dommer kører til 
Randers for at dømme en ligakamp.
- Pudsigt nok skal jeg dømme min tidligere dom-
mermakker Martin Hjortshøj, der træner ligaholdet i 
Randers, siger Jakob Falkenberg Hansen.
Vi spoler igen tilbage til starten på karrieren.
- Jeg tog dommerkort som 15-årig, og jeg fik smag 
for det. Det var en spændende opgave at skulle 
forsøge at dele sol og vind lige. Jeg har altid spil-
let håndbold som ungdomsspiller i flere klubber. 
Håndbolden har altid fyldt meget. Som senior har 
jeg spillet på lavere niveau, siger Jakob Falkenberg 
Hansen, der i stedet for har givet dommer-karrieren 
fuld opmærksomhed.
- At være håndbolddommer giver god ledelseserfa-
ring og erfaringer i konfliktløsning, siger Jakob Fal-
kenberg Hansen. Til daglig er han socialrådgiver ved 
Jobcenter Horsens. Desuden er han metode-rådgiver 
inden for Kriminalforsorgen og har med indsatte i 
fængslet at gøre. Han har nok at se til.
Jakob Falkenberg Hansen startede opturen som 
dommer sammen med en anden Horsens-dommer 
Martin Hjortshøj, der imidlertid valgte at gå træner-
vejen. Jakobs nuværende makker er Kasper Kolstrup 
Møller, men i sidste sæson var han skadet, og derfor 
blev Jakob sat sammen med Daniel Møller.

Den gode og den onde

Men både Jakobs bedste og værste kamp har han 
haft sammen med Martin Hjortshøj, da de var mak-
kere i 1. division.
- Vores bedste kamp var i Fåborg, der mødte Lemvig 
om oprykning til Ligaen tilbage i 2008. Der var over 
1000 tilskuere i hallen i Fåborg, og der var larm på. Vi 
gav et rødt kort allerede efter 13 minutter, og så var 
det som om, der faldt ro på. Vi dømte virkelig en god 

kamp, som udløste god kritik fra både udvikler og de 
to hold, fortæller Jakob Falkenberg Hansen.
Svaret på, hvilken kamp, der har været karrierens 
værste, kommer overraskende hurtigt, for han er 
ikke i tvivl.
- Det var en kamp mellem Skive og Stoholm. Det lå 
lidt i kortene, at kunne vi slippe godt fra den kamp, 
var vi med i kapløbet om oprykning. Men det blev vo-
res dårligste kamp. Vi startede med at tage fire-fem 
fordele fra spillerne. Da vi tidligere havde dømt for 
mange straffekast og udvisninger mod netop de to 
hold, gik vi helt over i den anden grøft. Vi havde kun 
tre-fire udvisninger i kamp, hvor vi burde have haft 
14-15 stykker, fortæller Jakob Falkenberg Hansen, 
der efterfølgende godt kan se, at det var noget, som 
spillerne udnyttede.
- Når det først går galt i en kamp for dommerne, så 
går alt galt. Det er som en snebold, der bare ruller. 
Det gjorde den for os den dag, siger Jakob Falken-
berg Hansen. Han mistede dog ikke modet. Det blev 
til oprykning til Ligaen, og dommerkarrieren har 
siden haft fuld fart på.
Det gælder også i klubbens jubilæumsår.

Ligadommer: Jeg var strid 
som ungdomsspiller

Jakob Falkenberg Hansen markerer at der er ryk i trøjen og kvitterer 
med et gult kort. Privatfoto
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Holmboes Alle 9, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 29 05
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BLÅ BOG
Jakob Falkenberg Hansen
30 år
Spillet håndbold i Vestbyens HK i Horsens, ØHK 
Hedensted, Horsens HK og Østbirk IF.
2001 Dommerkort som15-årig
2006 3. division
2007 2. division
2007 1. Division
2013 Liga

Jakob Falkenberg Hansen var til Ungdoms-OL i 2013.
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Den kun 23-årige Kalle Thygesen drømmer om at 
blive ligadommer. Mads Hansen er hans idol

Af Jens I. Rasmussen

Han er blot 23 år, men han er nået langt som hånd-
bolddommer. Navnet er Kalle Thygesen, og han tog 
dommerkort i 2006. Dengang var han blot 12 år.
I dommerkredse er der ingen tvivl. Kalle Thygesen 
er et naturtalent, der har muligheden for at nå langt 
som håndbolddommer.
- Kalle gør det ikke sværere, end det er. Helt fra han 
var ny dommer, har han dømt med stor autoritet, 
vurderede Henrik Hansen fra Håndbolddommer-
klubben Østjylland allerede dengang Kalle Thygesen 
debuterede i sort.
Han sendte Kalle Thygesen i ilden første gang som 
12-årig. Normalt må man først dømme kampe, når 
man er fyldt 15 år, men i oktober 2006 fik Kalle Thy-
gesen sin debut.

Rykkede hurtigt op i rækkerne

Det var i en kamp, hvor spillerne havde svært ved at 
kaste og gribe. Det var for lille en udfordring for Kalle 
Thygesen. Han rykkede dog hurtigt op i rækkerne og 
kom i 3. division som 16-årig.

Dermed kom han til at dømme spillere, der var no-
get ældre end ham selv. Men det var åbenbart ikke 
noget problem.
Der var fortsat turbo på dommerkarrieren.  Fra for-
året 2016 kom han i 2. division, herrer, og 1. division, 
damer. 
Kalle Thygesen har dømt to sæsoner med sin mak-
ker Jacob Jæger Pagh fra Give, der blev årets dom-
mer i JHF Kreds 6. Tidligere har Kalle Thygesen haft 
Mark Løvborg fra Håndbolddommerklubben Østjyl-
land som makker.
Målet om at dømme i 1. division har Kalle Thygesen 
og Jacob Jæger Pagh opnået fra sæsonen 2017-2018, 
og det gælder for dem om at stabilisere sig der.
De to 2. divisionsdommere klarede sig godt i indstil-
lingskapløbet til 1. division, hvor den sidste prøvelse 
var oprykningskampen til 1. division i Ikærhallen 
mellem Give Fremad og Stadion fra København.

Ambitionerne stopper dog ikke i 1. division hos det 
unge og talentfulde dommerpar.
- Vi drømmer også om at komme op i Ligaen og få en 
international karriere, siger Kalle Thygesen.
Målet om at komme i Ligaen har han haft næsten fra 
starten af dommerkarrieren.

Dommertalent har turbo på karrieren

Kalle Thygesen og Mark Løvborg var kun 13 år, da de fik den fornemme opgave at dømme U10 finalen ved landsmesterskaberne.
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- Jeg har altid haft dommer Mads Hansen som mit 
idol. Han kommunikerer fantastisk med spillere og 
trænere under en kamp, siger Kalle Thygesen.
Mads Hansen danner dommerduo med Martin Gje-
ding. I håndbold-kredse regnes de for et af verdens 
bedste par.
Kalle Thygesen er god til at sætte egne ord på ople-
velsen som håndbolddommer:

- Det er verdens bedste og mest udfordrende hobby. 
Fra det første sekund, når vi træder ind i hallen, kan vi 
mærke stilheden før stormen. Vi løber ind i de lokale 
ildsjæle, som altid er garanter for en kæk bemærkning, 
eller et febrilsk forsøg på at påvirke os til at være hjem-
meholdet venligt stemt.
- Presset begynder for alvor at melde sin ankomst 
under opvarmningen. Hallen bliver stille og roligt fyldt 
op, og vi begynder at skærpe fokus. 10 minutter inden 
kampstart går vi i omklædningsrummet og skifter fra 
vores opvarmningstøj til kampdragten, vi monterer 
head-settet, giver hinanden et solidt håndtryk og råber 
let til hinanden: ”Kom så. Nu er det nu. Vi er klar”.
- Følelsen, der rammer i det øjeblik, hvor jeg fløjter kam-
pen i gang, er ubeskrivelig. Jeg føler mig helt klar til at 
dyrke verdens bedste hobby i verdens mest udfordrende 
sport at dømme -  Håndbold. 

Nybolig Horsens Ejendomskontor
Vitus Berings Plads 6, 8700 Horsens -  7628 2600  - 8701@nybolig.dk

Vi får din bolighandel sikkert i hus. Ring på 7628 2600 og book en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Kalle Thygesen har haft fart på dommerkarrieren. Han er som 23-årig 
i 1. division. Foto: Benny Andersen
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- Jeg er klar og ved at foran mig ligger 2x30 minutters 
hårdt arbejde med masser af udfordringer både på og 
uden for banen! 

Temperament som spiller

Kalle Thygesen har selv spillet håndbold i Horsens 
HK, og han var der en meget temperamentsfuld 
spiller. 
- Kalle har stadigvæk temperament, men han har 
som dommer lært at se sagen fra flere sider. Dom-
mergerningen har modnet Kalle og lært ham at se 
nuanceret på håndboldspillet og de udfordringer, 
som en dommer har. 
- Det er en god måde at lære, at der er mange vinkler 
i livet, siger hans far Mike Thygesen.

Mike Thygesen har selv spillet håndbold og er for-
mand for Håndbolddommerklubben Østjylland. 
Kalle Thygesen kommer fra en rigtig håndboldfa-
milie, og både hans storebror og lillesøster spiller 
håndbold. Han har på et tidspunkt dømt en kamp, 
hvor hans lillesøster spillede med.
Kalle Thygesen har selv haft ambitioner om at blive 
Liga-spiller, men den drøm er valgt fra. 
Som elitedommer er der ikke tid og plads til en spil-
lerkarriere, men der er en erhvervskarriere i støbe-
skeen for Kalle Thygesen. Han læser markedsføring 
og kommunikation og er lige blevet ansat Ejendoms-
mægler Trainee hos Nybolig Horsens.

Kalle Thygesen bestod dommerkursus i 2006.
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Charles Pedersen er dommerklubbens eneste 
internationale dommer med en lang karriere bag 
sig 

Af Jens I. Rasmussen

Den nu 68-årige Charles Pedersen fra Horsens var 
håndbolddommer i 26 år fra 1971 til 1997. Deraf var 
de sidste 11 år som international dommer, og han er 
den eneste internationale dommer i Horsens-klub-
bens nu 50-årige historie.
Det har givet masser af oplevelser rundt om i hele 
Europa. En af hans mest besynderlige oplevelser 
som dommer var, da han og makkeren Finn Øster-
balle med kort varsel blev sendt til Siljabinsk. Det er 
en by på den anden side af Uralbjergene i Rusland. 
Her skulle de dømme en Europa-Cup-kamp.
- Oprindeligt skulle vi have været i Polen, men nu ha-
stede vi til den russiske ambassade i København for 
at få udstedt visum. Herfra videre til Kastrup og med 
fly til Moskva. Her måtte vi vente i mange timer på et 
Aeroflot-indenrigsfly, der bragte os til den endelige 
destination.
- Til vores skræk opdagede vi, at vi kun havde fået 

udstedt enkeltbilletter, og Aeroflot flyver ikke så 
regelmæssigt.
- Russerne fik dog arrangeret det således, at vi efter 
kampen kunne flyve med modstanderholdet fra 
Østrig tilbage til Moskva i et chartret fly. Det var 
heller ikke noget problem, selv om østrigerne havde 
tabt og var eddikesure på os. Det var nu Finn og mig, 
der havde mest grund til at være utilfredse. Vi havde 
nemlig ikke fået et eneste måltid, efter vi forlod Mo-
skva, fortæller Charles Pedersen.
Der var mere stil over det, da han var i Kuwait 
sammen med Steen Andersen for at dømme ved 
Golf-mesterskaberne. 
- Vi blev behandlet som grever og baroner og dømte 
kun tre kampe og levede i luksus på hotellet. Men 
det var godt, at det var en kort turnering, for efter 
vores hjemkomst invaderede Irak landet, fortæller 
Charles Pedersen.

Hurtigt op igennem rækkerne

Han tog dommerkort helt tilbage i 1971 og derefter 
gik det hurtigt op igennem rækkerne, og sammen 
med Mogens Jensen fra Silkeborg gik det bare igen

Den bramfri fløjtenist med 
kampe i hele Europa
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Charles Pedersen rejste Europa tyndt som international 
dommer i 11 år.

nem både 3. og 2. division på et par år.
- Jeg kom ikke op i 1. division samtidig med Mogens 
Jensen, fordi jeg havde været for åbenmundet. Det 
skal man ikke være i det system. Jeg spurgte så Jack 
Rodil, der havde med oprykningen at gøre, om jeg 
havde en chance for at rykke op året efter. Hvis det 
ikke kunne lade sig gøre, var løbet ved at være kørt, 
fortæller Charles Pedersen.
Men Jack Rodil, anerkendt international dommer, 
sagde, at Charles Pedersen blot skulle tage en sæson 
mere i 2. division, så skulle det nok komme. 
Og det gjorde det.
- Det kunne godt være et hårdt program, hvis vi hav-
de kampe på Sjælland. Det var før Storebæltsbroen, 
så det kostede en halv arbejdsdag. Du kørte selv, og 
du var så først hjemme igen kl. tre-fire om natten, og 
så skulle du på arbejde kl. syv. Du fik kun 100 kroner 
per kamp, siger Charles Pedersen, der godt kan se, 
at forholdene for topdommerne er bedre i dag.
- Men det har været sjovt. Man skal kunne li’ det. 
Ellers duer det ikke, siger Charles Pedersen.
Han husker tydeligt sin allerførste internationale 
kamp.
- Det var på Færøerne sammen med Steen Ander-
sen. Jack Rodil ringede lige efter, at vi var kommet 
hjem fra dommerkursus i Ankara, og jeg havde ikke 
fået mit IHF-emblem endnu. Du låner bare mit, men 
jeg vil have det igen, sagde Jack Rodil, husker Charles 
Pedersen.
Det fik han, og Charles fik sit eget skilt.

Har rejst Europa tyndt

Det gik fint med debut’en og efterfølgende blev 
Europa rejst tynd med fløjten som den vigtigste 
bagage.
- Jeg har således været 14 gange på Island, og islæn-
dingene er gode til at tage sig af dommerne og tage 

dem med ud for at se noget af landet. Det var en 
god oplevelse hver gang, siger Charles Pedersen, der 
havde besluttet at stoppe efter 1997-98-sæsonen.
- Men det blev  et år for tidligere, for jeg klarede ikke 
Cooper-testen, siger Charles Pedersen.
Der en slet skjult ærgrelse at spore.
- Men det var næsten værre for min makker!
Der stoppede Charles Pedersen med at dømme. Han 
gik på efterløn som 62-årig og er i dag folkepensio-
nist.

Det er for pædagogisk i dag

- I dag ser jeg meget håndbold på tv. Spillet er noget 
hårdere i dag. Man kan godt se, at der bliver løftet 
noget jern rundt omkring i klubberne. I min tid som 
dommer fik vi altid skyld for at have for mange ud-
visninger, men spillerne ville jo slås, og så måtte de 
ud. 
- Jeg er også tilhænger af, at begge dommere døm-
mer det, de ser. Så får vi fat i det meste, og det ac-
cepterer alle parter. Men noget, som jeg ikke forstår 
i dag, er alle de straffekast, der bliver dømt, hvor 
dommerne markerer for opdækning i feltet. Det er 
da klart, at forsvareren kommer til at stå i feltet, når 
angriberen er buset ind i ham. Der bliver dømt alt 
for få angriberfejl i dag, siger Charles Pedersen.
- Vi dømte altid mange angriberfejl, og det rensede 
spillet, tilføjer han.
Charles Pedersen har altid haft en god og bramfri 
dialog med spillere og trænere.
- Men i dag er det blevet for pædagogisk, og trænere 
og spillere skal have en forklaring på hver eneste 
kendelse, der er imod deres hold, siger Charles 
Pedersen.

BLÅ BOG
Charles Pedersen
68 år
1971 Dommerkort
1976 3. Division
1978 2. Division
1984 1. Division
1986 IHF dommer (med Steen Andersen, 
Finn Østerballe og Stig Horst som makkere)
230 internationale kampe
Stoppede som dommer i 1997
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Ole Futtrup er flere gange trådt til i dommerklub-
ben, når det har brændt på

Af Jens I. Rasmussen

Horsens Håndbolddommerklub, eller som den hed-
der i dag Håndbolddommerklubben Østjylland, har 
flere gange været i oprørt hav. Flere gange har den 
været tæt på at kuldsejle og på et tidspunkt endda 
lige ved at forlise. 
En af de personer, som  dommerklubben kan takke 
for sin fortsatte eksistens og her i jubilæumsåret for 
at være i smult farvand, er Ole Futtrup, der altid har 
været parat til at tage en tørn og få alle med i red-
ningsbådene.
Dommerklubben har altid lagt ham på sinde, og det 
frivillige arbejde lærte han i sin tid i Dagnæs IF, hvor 
han var spiller og allerede som 11-årig blev holdle-
der for det legendariske Dagnæs-hold med blandt 
andre Ib Olesen, Mogens Søndergaard og Hans 
Jakob Larsen på holdet.
Allerede som 17-årig fik Ole Futtrup dommerkort. 
Lars Nielsen har som dommer og dommerpåsætter 
fået skyld for meget, og det var også ham, der fik Ole 
Futtrup til at dømme håndbold.
- I foråret 1980 kom jeg på skiftehold hos Brdr. Schur 
i Horsens, og her mødte jeg kamppåsætter Lars 
Nielsen. Han sagde, at når jeg nu var på skiftehold, 
passede det fint sammen med at være håndbold-
dommer, siger Ole Futtrup.
Han blev dommer og kompetente navne som Hal-
vor Jensen, Leif Andersen, Henning Smidstrup og 
Charles Pedersen var inde over uddannelsen. Men 
en ting er teori, noget andet kan være praktisk dom-
mergerning.

Kastet for løverne i Bankagerhallen

Når en ung dommer bliver kastet for ”løverne” rundt 
om i hallerne, kan det være en voldsom oplevelse.
Og for Ole Futtrup var hans første  sæson et mare-
ridt. Det  kulminerede i en old-boys-kamp mellem 
”de gamle” Dagnæsspillere, som han tidligere havde 
været holdleder for,  og et stærkt hold fra Føvling/
Åstrup kl. 21.00 en onsdag aften i Bankagerhallen i 
Horsens kort før jul.
-  Efter kampen havde halbestyrer Børge Mortensen 
og tidtager Per Frickmann (legendarisk fodbolddom-
mer) været nødsaget til at låse mig inde på kontoret 
i Bankagerhallen, indtil alle spillerne var færdige og 
taget hjem, fortæller Ole Futtrup 37 år senere.
- Jeg kom først hjem kl. 01.00 og mine forældre  
kunne ikke forstå, hvor jeg var blevet af. Spillerne var 
godt sure på mig, og det blev ikke bedre af, at Dag-
næsspillerne lovede spillerne fra Føvling/Åstrup at 

tage mig med til returkampen, fortæller Ole Futtrup.
På det tidspunkt overvejede han kraftigt at kaste 
dommerfløjten langt væk.
- Men som i dag var der hjælp at hente. De gamle 
støtter i dommerklubben var der og fik mig på bedre 
tanker. De gav mig nogle redskaber til at komme 
videre. De unge dommere, som jeg ser i dag, er langt 
mere modne og ligeværdige, end jeg var i sin tid, si-
ger Ole Futtrup, der efterfølgende fik uofficiel dansk 
rekord i røde kort, og spillerne lærte ham at kende.
Ole Futtrup har aldrig pakket tingene ind, og det 
har giver nogle skrammer undervejs i dommerkar-
rieren, som da han ”udfordrede” bedømmer Anton 
Ejby. Det overværede Leif Andersen, og det betød en 
ordentlig skideballe bagefter til Ole Futtrup – fra Leif 
Andersen.
- Han ridsede nogle kendsgerninger op for mig, da 
jeg endnu ikke havde forstået at gebærde mig i dom-
merverdenen, siger Ole Futtrup, der tog ved lære.
Han rykkede op i 3. division sammen med Jørgen 
Svane fra Silkeborg, og fik derefter den rutinerede 
Johnny Taumann fra Esbjerg som makker.
- Johnny lagde ud med at fortælle mig, at jeg ikke 
havde taleret i vores  første sæson. I den anden sæ-
son havde jeg udviklet mig så meget, at fik lov til at 
sige noget, men kun hvis jeg blev spurgt. I den tredje 
sæson sagde Johnny: ”Fut, nu er vi ligestillede, og 
jeg vil gøre dig klar til at komme videre”, husker Ole 
Futtrup om sin læremester.
Han fik derefter skiftende makkere, deriblandt Kon-
ny Andersen fra Grindsted, og straks erindrer Ole 
Futtrup en anekdote fra tiden sammen med ham.
- Vi skulle dømme en divisionskamp i Kolding imel-
lem KIF’s andethold og Gelsted/Ejby. KIF gav come-
back til Hans Peter Munk Andersen med 800 tilskue-
re i hallen. Jan Knudsen havde som landsholdsspiller 
skiftet til udeholdet, der også havde Jesper Ø. 
Pedersen på holdkortet. Vi diskuterede oplægget 
til kampen, fortæller Ole Futtrup, der sammen med 
Konny  Andersen blev enige om at give den gas 
under opvarmningen og så gå stille og roligt ind og 
dømme og lade spillerne gå til den.

Dommerklubbens redningsmand

Dommeremblem fra 
USA fik Ole Futtrup af en 
dansk udvandrer fra Søn-
derjylland. Navnet husker 
Ole Futtrup ikke, men han 
mødte ham til Nøvling 
Cup elite stævne. Han var 
IHF dommer for USA og 
dannede par med en fra 
Balkan. En anekdote fra 
samtalen var, at de ofte 
havde lange dage, når de 
var på opgaver i USA. Ikke 
unormalt med 6000 km til 
en kamp.
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- Det handlede om ikke at dømme små frikast, da 
mange af spillerne havde været på højeste niveau. 
Det drejede sig altså om ”kamp-afvikling”, siger Ole 
Futtrup.
Da der var spillet 15 minutter, havde dommerparret 
dømt seks advarsler, to advarsler til bænken, seks 
udvisninger.
- Derefter tog jeg en ”bandit”. Kampen var så ond, og 
den ene svinestreg afløste den anden.  Johnny Tau-
mann havde lært mig at bruge en chokeffekt. På et 
tidspunkt vedtog jeg, at på den næste hårde tackling 
ville jeg give rødt kort. Situationen kom til en spiller 
fra udeholdet, og jeg har aldrig før eller siden delta-
get i en ”time-out”, der varede 10 minutter, fortæller 
Ole Futtrup.
Resten af kampen blev dog seværdig med kun en 
følgestraf.
- Vi slap levende fra det, men jeg vil ikke anbefale 
samme fremgangsmåde i dag, siger Ole Futtrup.

Skadet akillessene knuste liga-drømmen

Han kom igen til at dømme sammen med Jørgen 
Svane fra Silkeborg, og de kom i 1. division i 1999. 
På det tidspunkt var Ligaen indført.
Deres bedste oplevelse sammen var, da de var invi-
teret til en stor international turnering, Wunderhorn, 
i den tyske  by Oldenburg.
- Det var med de bedste damehold fra Europa og 
det kinesiske landshold med den tidligere Viborg- og 

Randers-spiller Chau Chai. ”Svane” var flyvende og 
jeg fulgte med, og vi dømte virkelig nogle gode kam-
pe, fortæller Ole Futtrup.
Sammen med Jørgen Svane stod Ole Futtrup i 2003 
på toppen og var udtaget til at dømme en prøve-
kamp mellem ligaklubberne AaB og FCK. Men umid-
delbart op til kampen fik Ole Futtrup problemer med 
sin ene akillessene, og han måtte melde afbud.
- Først fik jeg orlov som divisionsdommer, og der-
næst blev jeg rykket ned som kredsdommer med ny 
orlov og dernæst ned som lokal dommer, fortæller 
Ole Futtrup - stadigvæk med en snert af ærgrelse i 
stemmen. 

Vimpel med Krasnodar. I sin tidli-
ge karriere som divisionsdommer 
fik Ole Futtrup mange gode og 
sjove oplevelser med IHF-dommer 
Charles Petersen. En af dem var 
en kamp mellem Horsens HK 
og Krasnodar i Forum Horsens. 
Sidstnævnte var dengang toppen 
af poppen på damesiden.

Håndbolddommerklubbens velbefindende har altid lagt Ole Futtrup meget på sinde. Her ses han yderst til højre ved Landsstævnet i Holbæk 
2009. De øvrige er Martin Hjortshøj, Ib Olesen og Dan Christiansen. Privatfoto
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- Der kom nogle små blodsprængninger i akillesse-
nen, og senere har fejlbehandling skabt mig pro-
blemer med skaden, som hele tiden bryder op. Der 
bliver dannet noget arvæv, siger Ole Futtrup.

Blev dommerudvalgsformand
 
På et tidspunkt blev Ole Futtrup dommerudvalgsfor-
mand i kreds 6 efter nu afdøde Erik Bak Hansen fra 
Silkeborg.
- Jeg stoppede som DU-formand primo 2003 efter 
knap tre år som formand, men sad der nogle år 
forinden som menigt medlem. Det var Erik Bak, der 
foreslog mig til at tage over, siger Ole Futtrup
Som formand kom han også med i jysk dommerud-
valg.
- Det var til stor glæde, og det fik mig til at se helhe-
den i arbejdet. Jeg har altid sagt, at vi skal huske, at 
det er klubberne, som betaler vores løn, siger Ole 
Futtrup.
Som dommerudvalgsformand var han også med til 
at bygge bro imellem dommerklubberne i Horsens 
og Silkeborg, hvor der ellers altid havde været krig.
- I dag er vi kommet ned på tre dommerklubber i 
kreds 6. En i Silkeborg, en i Horsens og Midtjysk i 
Grindsted-området. Dermed blev dommerklubberne 
i Kjellerup og Skanderborg lagt ind under de andre 
klubber, siger Ole Futtrup.
Mens han gik med foden i en støvle efter sin skade-
de akillessene var der uro i dommerklubben, og den 
var tæt på at blive nedlagt.
- Jeg ringede rundt og fik stablet en ny bestyrelse på 
benene i sidste øjeblik. Klubben blev rekonstrueret, 
husker Ole Futtrup, der selv blev ny formand i 2005.
- Vi fik gang i talentplejen, og i dag kører klubben. Jeg 
har været knastaksel, men jeg har ikke kunnet gøre 

noget uden hjælp fra alle de gode kræfter, der sta-
digvæk er i klubben, siger Ole Futtrup, der overdrog 
formandshvervet til den nuværende formand Mike 
Thygesen i 2011.
Ole Futtrup sidder stadigvæk i bestyrelsen som 
næstformand, og hans engagement i alle årene har 
betydet, at han var med til at arrangere 25 års og 40 
års jubilæum - og nu også 50 års jubilæum i klubben.

De to porcelænsmasker fik Ole Futtrup til det stort anlagte inter-
nationale stævne i Oldenburg i Tyskland, med det klingende navn: 
Wunderhorn og med en præmiesum på hele 60.000 DM. Jørgen 
Svane Sørensen fra Silkeborg og Ole Futtrup havde fornøjelsen af det 
kinesiske landshold hele to kampe ved stævnet. Det var her Chau Chai 
var på toppen, og hun spillede i flere danske klubber i sin fornemme 
karriere.

Den lille forgyldte nål med de olympiske ringe 
og vimpel er fra det australske damelands-
hold, som Jørgen Svane Sørensen og Ole 
Futtrup havde fornøjelsen af at fløjte for. 
Holdet var på træningslejr i Danmark forud 
for OL i netop Australien. De havde for øvrigt 
en dansker på holdet, endnu en udvandrer.
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Ole Futtrup blev udnævnt til æresmedlem i 2017

BLÅ BOG
Ole Futtrup
54 år
Uddannet trykker, ansat hos Horsens Fol-
keblad til 2001, sælger i klubberne Horsens 
HK, Horsens IC og AC Horsens. 
Siden 2008 ansat hos DANA Ure/FESTINA i 
Danmark.  
Klub: Dagnæs IF 
Dommerkort i 1980
1993 3. division
1998  2. division
1999 1. division
2000-2003 Dommerudvalgsformand
2017 Æresmedlem i dommerklubben

www.ok.dk

OK støtter
Håndbolddommerklubben
Østjylland
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Der er i  Håndbolddommerklubben Østjyllands 
50-årige historie udnævnt følgende æresmedlem-
mer:

2001   Henning Smidstrup
2003   Leif Andersen
2005   Andreas Andersen
2007   Benny Davidsen
2008   Benny Andersen
2010   Tage Simonsen     
2013   Lars Nielsen
2016   Dan Christiansen
2016   Ib Olesen
2017   Ole Futtrup

Æresmedlemmer

Ole Futtrup og Ib Olesen, da sidstnævnte blev udnævnt som æresmedlem i Håndbolddommerklubben Østjylland. Foto: Benny Andersen
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Henning Smidstrup var vellidt som dommer og 
person, og han blev klubbens første æresmedlem

Af Jens I. Rasmussen

Den nu 72-årige Henning Smidstrup havde som 
dommer en naturlig, behagelig fremtoning med et 
glimt i øjet, der gjorde det muligt for ham at lede 
håndboldkampene på en god måde.
Han dømte håndbold i 28 sæsoner i Horsens Hånd-
bolddommerklub og var kasserer i JHF Kreds 6 i 17 
år.
Det kunne været blevet til mange flere kampe og 
oplevelser som dommer. Men i 1994 fik han kon-
stateret Parkinsons sygdom, hvilket var et voldsomt 
indgreb i hans liv. 
Sygdommen er en kronisk nervesygdom, der er 
karakteriseret ved langsomme bevægelser, muskel-
svaghed, muskelstivhed og skælven.
Han gav dog ikke op uden videre. Først i 1998 
stoppede han helt som dommer og kasserer i JHF 
Kreds 6. Hans sidste lederpost var som formand 
for protestudvalget i JHF Kreds 6, men det trappede 

han også ud af. Allerede i 1996 var han stoppet som 
skolelærer på Daugaard Skole.

Dommerklubbens første æresmedlem

Lærergerningen stod ham ligesom håndbolden 
meget nær. Henning Smidstrup var ellers godt i gang 
med en uddannelse inden for post- og telegrafvæse-
net i København. 
Her tog han en embedseksamen i 1963, men da han 
fandt ud af, at det kunne tage 10 år at blive flyttet 
tilbage til vennerne i Jylland, sagde han op. Tilbage i 
Østjylland startede han på seminariet i Gedved, og 
det blev efterfølgende til 26 dejlige år som skolelæ-
rer.
I 2001 blev Henning Smidstrup udnævnt som det 
første æresmedlem i Håndbolddommerklubben 
Østjylland.

Fik dommerkort i 1967

Henning Smidstrup bestod dommereksamen i 1967. 
Det var dommerchefen Halvor Jensen fra Østbirk, 
der opfordrede ham til at få det efter en episode, 
hvor temperamentet en sjælden gang var kogt over. 
En af Henning Smidstrups holdkammerater på 
landsbyholdet fra Vrigsted havde fået knaldet en 
albue i ansigtet af en modstander, uden dommeren 
havde set det. Ham slog Henning Smidstrup efter-
følgende. Det så dommeren derimod, og Henning 
Smidstrup blev bortvist.
Nogle dage senere mødte Henning Smidstrup så 
Halvor Jensen på seminariet i Gedved. Her fik han 
opfordringen om at blive dommer, når han nu ikke 
kunne opføre sig ordentligt. 
Henning Smidstrup kom dog først til at dømme fire 
år senere. Det var Niels Henning Broch-Mikkelsen, 
der fik ham skubbet i gang, og det blev til et parløb i 
håndboldens verden for de to.
I 1976 rykkede Niels Henning Broch-Mikkelsen op i 
1. division som dommer, og han bad derfor Henning 
Smidstrup om at overtage trænerjobbet for dame-
holdet i Stouby. Det blev til to sæsoner som træner i 
Stouby og en oprykning fra serie 1 til kvalifikations-
rækken.
Det var her Henning Smidstrup traf sin senere hu-
stru Else Marie Stobberup (Mie), der var en af spiller-
ne på Stouby-holdet. Parret blev  gift i 1980 og har 
datteren Helle og sønnen Martin. Begge børn bor i 
København, og der er et barnebarn og et mere på 
vej.

Ingen spidse albuer

Henning Smidstrup rykkede op i rækkerne som dom-

Den gemytlige dommer

Henning Smidstrup var en afholdt dommer, der kunne slippe af sted 
med alt på banen.
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mer, og  han kom i 3. division i 1978. Allerede året 
efter var han i 2. division. Men det sidste spring som 
fast mand i 1. division nåede han aldrig
- Jeg fik aldrig det blå stempel som 1. divisionsdom-
mer. Jeg kunne mærke, at jeg ikke havde de rette 
venner i systemet. For mig var det dog vigtigst, at jeg 
ville vurderes på den vare, jeg leverede på banen. 
Ikke på, om jeg havde spidse albuer, udtalte Henning 
Smidstrup til Horsens Folkeblad i et interview i 1998.
Da Niels Henning Broch-Mikkelsen blev formand for 
JHF Kreds 6 blev Henning Smidstrup kasserer. Der 
fortsatte de tos parløb i håndboldens tjeneste i 17 
år.
Fra 1986 til 1993 dannede Henning Smidstrup par 
med Leif Andersen, Klovborg, og de to havde et for-
billedligt samarbejde og et nært venskab.
I dag lever Henning Smidstrup med sin sygdom. Han 
har altid være en sej fighter, der ikke uden videre 
beder andre om hjælp. Henning Smidstrup liver 
stadigvæk også op, hver gang han ser sit fire-årige 
barnebarn Viola.

Henning Smidstrup.
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Benny Davidsen har altid taget sig af de nye dom-
mere. Selv har han dømt i 48 år, og nu dømmer 
han børnebørnene til dem, han startede med at 
dømme 

Af Jens I. Rasmussen

Det nærmeste vi kommer en dommer, der har dømt 
håndbold i hele dommerklubbens 50-årige historie, 
er den snart 72-årige Benny Davidsen.
Han har dømt håndbold i 48 år, og han er stadigvæk 
aktiv.
- Jeg bliver ved så længe, jeg synes, det er sjovt. En 
sæson ad gangen. Det pudsige er, at jeg har dømt 
både mormor og mor og nu dømmer jeg barnebar-
net, siger Benny Davidsen med et lille smil.
Det bliver til omkring 75 kampe om året, men tidli-
gere dømte han langt flere kampe. 180 kampe på 
en sæson har været meget almindeligt for Benny 
Davidsen.

Var først cricket-dommer

Benny Davidsen er opvokset i Horsens, og han har 

slidt sine sko i Horsens forenede Sportsklubber (HfS) 
på Langmarksvej.
- Cricket var min store interesse, og jeg blev dommer 
i cricket, siger Benny Davidsen.
Han nåede at dømme i den bedste danske række 
og fik også en landskamp i cricket i Aalborg mellem 
Danmark og Holland.
- Jeg stoppede dog som cricketdommer. Jeg fik kun 
75 kroner for at møde op i Hjørring klokken ni for 
at dømme en cricketkamp, og jeg var først hjemme 
igen klokken 19. Derfor blev jeg overtalt til at blive 
håndbolddommer, siger Benny Davidsen.
Han kom dengang meget i Tennishallen på Bøghsga-
de. Det var den eneste hal i Horsens på den tid. Der 
var masser af håndbold om søndagen fra klokken ni 
til 24.
- Der var nogle drabelige kampe imellem Horsens 
KFUM og Horsens fS dengang. Der var masser af til-
skuere stuvet ind i hallen. Det gav kondens, og gulvet 
blev meget glat, husker Benny Davidsen.
Han husker også, at der var tre dommere dengang. 
En dommer på banen og en flagdommer bag hvert 
mål. Flagdommerne stod på en ølkasse. De skulle 
dømme mål og overtrådt.

Mange læredrenge har været igennem 
Benny Davidsens hårde men kærlige skole
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Benny Davidsen (t.h.) stoppede som 
to-dommer i 2016. Han var dengang 
makker med Dan Christiansen (t.v.). 
Det var i en serie 1-damekamp i 
Stouby, hvor ligadommer Per Olesen 
dukkede op som udvikler. 
Foto: Bjarne Hay

- Desuden foregik udskiftningen ved tremetergræn-
sen i hver ende af banen. Tidtagningen foregik ude i 
cafeteriet, hvor man ringede med en klokke, når der 
var pause, og når kampen var forbi, fortæller Benny 
Davidsen.
Han var bidt af al slags sport: Fodbold, håndbold, 
cykelløb og cricket. Det er han såmænd stadigvæk.
- Vores første formand i Horsens Håndbolddom-
merklub, Bent Nielsen, fik mig overtalt til at gå ind i 
bestyrelsen i Jydsk Håndbold Forbunds kreds 6. Der 
sad jeg fra 1967 til 1971. Jeg blev også overtalt til at 
tage dommerkort i 1969, for også dengang var der 
dommermangel. Der var 30 spørgsmål, hvoraf man 
skulle have mindst 24 rigtige, siger Benny Davidsen, 
der tog sin dommereksamen ved den legendariske 
lovfortolker Halvor Jensen, Østbirk.

Hård og kærlig udvikler

Benny Davidsen rykkede op i rækkerne og nåede op 
i jyllandsserien herrer og danmarksserien damer. 
Han har dømt sammen med utallige makkere. 
Deriblandt HfS’ håndboldformand Sten Nielsen og 
legendariske Egon ”Sild” Hansen, der også var fod-
bolddommer.
Benny Davidsen har altid være parat til at lære fra 
sig til de unge dommere. Han blev derfor udvikler. 
Det er det, som tidligere hed bedømmer.
I starten var det sammen med Bent Nielsen og den 
senere Horsens-borgmester Henning Jensen.

Benny Davidsen tog dommerkort i 1969 og har dømt lige siden.
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- Jeg har haft mange læredrenge. Jeg har udviklet 
dommere som Ole Futtrup, Lars Nielsen, Henrik 
Hansen, Bjarne Hay, Martin Hjortshøj og Jakob Fal-
kenberg Hansen.
- De bedste oplevelser som udvikler er, når de fejl, 
man har påpeget, bliver rettet i næste kamp. Jakob 
Falkenberg Hansen troede, jeg var gal på ham, første 
gang jeg udviklede ham, siger Benny Davidsen. 
Jakob Falkenberg Hansen tog ved lære og dømmer 
nu i herrernes Liga. Men det er langt fra alle nye 
dommere, der holder ud.
- Forældre og trænere skræmmer de nye dommere 
væk, og det er en af grundene til dommermanglen. 
Jeg har en gang ryddet en hel langside i Lund Hallen 
for tilskuere, men det kan en ny dommer ikke gøre. 
Det kan kun vi gamle, mens den unge stopper, siger 
Benny Davidsen og tilføjer:
- Hvis alle dommere over 50 år stoppede her og nu, 
ville alle i håndboldsporten få et problem. Der er al-
lerede nu flere døm-selv kampe. Men det er klubber-
nes ansvar at få styr på trænere og forældre, siger 
Benny Davidsen.
Han peger på et af midlerne til at fastholde nye 
dommere.
- De nye dommere skal have al den hjælp, de kan få. 
Det er vigtigt, at vi udvikler dem så ofte som muligt. 
Derfor er det også i orden, hvis man dropper udvik-
lingerne på vi gamle dommere, siger Benny David-
sen.

Dommer-påsætter i sommerhåndbold

Benny Davidsen var dommerpåsætter til udendørs 
håndbold i 12 år. Det var i DGI-turneringen og som-
merstævnerne. I starten var der 1200 sommerkam-
pe inklusiv stævner, men der  var kun 230 kampe, da 
Benny sluttede. Sommerhåndbolden er næsten helt 
væk i dag.
-  Jeg havde kun fri i juli. Der var også masser af 
sommerstævner. Et i næsten enhver lille landsby 
dengang. Da der kom flere haller, blev håndbold en 
indendørs sport, siger Benny Davidsen.
Håndboldsporten har forandret sig i de 48 år, hvor 
Benny Davidsen har fløjtet.
- Der er kommet mere pres på trænere og spillere. 
Men det går for vidt, når trænere i U10 kampe er 
helt oppe i det røde felt over for dommerne.  Så går 
jeg ud og ”klapper” til dem, siger Benny Davidsen.

Pølsemand og bedemand

Benny Davidsen har altid været meget genkendelig. 
Det skyldes hans specielle højre hånd.
- Jeg fik polio i 1947, da jeg kun var to år. Leddene 
er ikke vokset ud i min højre arm, men det har ikke 
været noget større problem. Jeg har lært at klare mig 
med venstre hånd, siger Benny Davidsen.
Nogle gange har han fået en kommentar om det i en 

kamp, men det har han taget med et smil.
”Du er heller ikke for køn”, kunne Benny Davidsen 
godt finde på at give tilbage. Der blev så grinet lidt af 
begge parter.
Han gik i skole i Kildegade og kom senere på han-
delsskolen. Derefter blev han udlært som kontoras-
sistent hos Hede Nielsen, inden han arbejdede to år 
ved Brædstrup Kommune. 
I Brædstrup købte han en pølsevogn, som han havde 
i en årrække. Næste karriere var som bedemand i 
Kippervig i Horsens i 10 år.
Benny Davidsen har altid været glad for at dømme til 
stævner som Ollerup Cup, Thy Cup, landsmesterska-
ber, landsstævner og påskestævne i Stensballe.
- Det er så blevet ødelagt af, at vi kun må få maksi-
mum 500 kroner om dagen. Ellers bliver vi beskattet. 
Det er lidt ærgerligt, siger Benny Davidsen.
Han har ellers aldrig været den, der har brokket sig. 
Han har derimod altid bakket sine kolleger og besty-
relsen i dommerklubben op. Sådan vil det blive ved 
med at være.

BLÅ BOG
Benny Davidsen
Født i 1945
1969 Dommerkort
Nåede op i jyllandsserien herrer og 
danmarksserien damer 
2007 Æresmedlem i dommerklubben
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Anders Christensen og Robert Jensen har haft 
dommerkort i halvandet år og lært meget om sig 
selv

Af Jens I. Rasmussen

De er begge 21 år. De tog begge dommerkort i janu-
ar 2016, de er begge avanceret til serie 2 herrer/serie 
1 damer, og de er makkere.
Det handler om Anders Christensen og Robert Jen-
sen, der er venner med elitedommer Kalle Thygesen 
i dommerklubben.  Det var ham, der inspirerede 
dem til at tage dommerkort.
Anders Christensen og Robert Jensen har lært en 
ting. Det er umuligt at dømme håndbold uden at 
lave fejl.
- Det skal man lige vænne sig til. Alle laver fejl, og 
det må man leve med som dommer, siger Anders 
Christensen og uddyber:
- Når det sker, husker man lige på, hvordan man 
var som spiller. Når man som dommer har begået 
en fejl, er man tilbøjelig til at give spillerne længere 
snor. Jeg kan godt huske, hvordan jeg selv var, siger 
Anders Christensen.
Han har selv spillet i Torsted IF.

- Jeg vil gerne op i 3. division eller lignende, hvor der 
er mere pres på.  Der skal man lære at holde hove-
det koldt i en hel kamp, og ikke lade sig påvirke af 
omgivelserne, siger Anders Christensen.

Blev dommer på grund af skader 

Robert Jensen er enig med sin makker i at acceptere 
fejl. Han blev dog håndbolddommer, fordi spillerkar-
rieren måtte stoppe.
- Jeg var spiller fra Horsens KFUM og Dagnæs, men 
jeg blev skadet i begge knæ. Det var både korsbånd 
og menisk, og jeg stoppede derfor med at spille. Det 
gav muligheden for at blive dommer, selv om jeg 
ikke kan lave retningsskift, når jeg løber, fortæller 
Robert Jensen.
Det har en enkelt gang givet ham problemer.
- Der var også engang i en kamp, at det ene knæ 
”hoppede ud”, og så måtte Anders tage over, siger 
Robert Jensen.
Han har masser af mod på dommergerningen, og 
han har ambitioner om at komme i 2. division.

Unge og nystartede dommere: 
Vi skal lære at acceptere fejl

Anders Christensen har været dommer i halvandet år og lært meget. 
Foto: Benny Andersen

Robert Jensen blev dommer efter han blev skadet i begge knæ. Foto: 
Benny Andersen
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Cecilie og Casper Agerskov Madsen er søskende 
og helt nye håndbolddommere

Af Jens I. Rasmussen

16-årige Cecilie Agerskov Madsen fik dommerkort 
sidste år, og hun dømmer i øjeblikket i U12 drenge 
og pige-rækkerne.
- Det er svært, og det er sværere, end jeg troede. Det 
går stærkt, og du skal være hurtigt på 
aftrækkeren, siger hun om sine første erfaringer 
med fløjten.
- Jeg har lært som dommer, at alt det, der bliver sagt 
til mig, ikke er personligt.  Det er nok det fedeste, jeg 
har lært som dommer. Jeg skal ikke tage det person-
ligt, hvis jeg bliver kritiseret for en fejl, siger Cecilie 
Agerskov Madsen.
Hun virker moden trods sin unge alder, og ambitio-
ner har hun også.
- Jeg har ikke noget fast mål, men jeg vil gerne højere 
op i rækkerne, siger Cecilie Agerskov Madsen.
Cecilies 18-årige bror, Casper Agerskov Madsen, tog 
også dommerkort sidste år.
- Jeg spiller stadigvæk selv, så jeg har ikke nogen be-
stemt målsætning som dommer. Jeg tror også, at jeg 
skal være mere moden, inden jeg skal opad i 
systemet, siger Casper Agerskov 
Madsen.

- Jeg finder det udfordrende at dømme
 håndbold, og vi er blevet hjulpet godt på vej af klub-
ben. Der er da blevet råbt efter mig, men det har jeg 
ikke taget mig af, siger han.
Det var de to søskendes mor, der skubbede til dem 
og sagde, at de skulle være dommere. Desuden er 
deres fars fætter, Henrik Rosenberg, håndbolddom-
mer i Håndbolddommerklubben Østjylland.

Vi har lært meget om os selv 
ved at blive dommere

7565 4133RING

Højlund 18, Lund
DK-8700 Horsens

Tømrermester
PREBEN SKOV ApS

• Nybygning
• Tilbygning
• Renovering
• Totalentreprise

Søskendeparret Cecilie og Casper Agerskov Madsen fra Skanderborg 
tog begge dommerkort sidste år. Foto: Benny Andersen
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Benny Andersen fra Brædstrup har dømt hånd-
bold i 44 år og har haft flere tillidsposter i dom-
merklubben

Af Jens I. Rasmussen

Benny Andersens kontor i parcelhuset i Brædstrup 
bugner af mapper, bøger og effekter fra et langt liv i 
idrættens og ikke mindst i håndbolddommernes ver-
den. Han samler på mange forskellige effekter, men 
endnu vigtigere: Han samler på gode minder fra et 
langt liv som håndbolddommer. Han gør det stadig-
væk og har dømt håndbold uafbrudt, siden han fik 
sit dommerkort i foråret 1973.
- Jeg flyttede til Brædstrup sommeren 1972, men 
fodbold under den berømte træner Geza Toldi og 
nattelivet på Pejsegården var ikke nok. I efteråret 
1972 læste jeg i Horsens Folkeblad, at der startede et 
kursus som håndbolddommer. Jeg havde på det tids-
punkt spillet håndbold i mange år uden nogensinde 
at have lært reglerne, fortæller Benny Andersen.
Dommerkurset blev ledet af Poul Erik Sonne fra Kol-
lemorten. Det foregik i forskellige haller i det midtjy-
ske. Blandt andet i Thyregod.
- Jeg var noget benovet over, at den store dommer 
Poul Erik Sonne havde skrevet og illustreret en bog 
om spilleregler. Jeg købte et eksemplar for 15 kro-
ner, og jeg har stadigvæk bogen, siger Benny Ander-
sen.
I foråret 1973 bestod Benny Andersen endelig 
dommereksamen med en prøvekamp. Han fik nu 
dommerkort til kampe under DHF, KFUM, DdGU og 
VASG&I’s kampe. Året efter blev uddannelsen ensar-
tet med et dommerkort til det hele.

Håndbold blandt kokasser

Da Benny Andersen rørte en håndbold for første 
gang, var der en risiko for, at der var komøg på den.
- Vi spillede på en ujævn græsmark hos en gårdejer i 
Ejstrupholm. Der måtte vi spille, hvis vi selv ordnede 
banen med streger – og flyttede kokasser, husker 
Benny Andersen.
Da han var noget mindre og dermed også hurtigere 
end de store bønderkarle, som han kom på hold 
med, skulle han ligge langt fremme på banen.
- Jeg var nok tæt på at være topscorer, men jeg lærte 
aldrig forsvarsspil. Jeg spillede for Ejstrupholm GF 
med træningstid i Thyregodhallen torsdag aften 
klokken 22.15. Det passede dog fint med, at jeg var 
færdig på bankskolen i Silkeborg klokken 21.30. Det 
var dengang, der ikke var fartbegrænsning på lande-
vejene, fortæller Benny Andersen.

Da Benny Andersen flyttede til Brædstrup, blev han 
medlem af Grædstrup Sogns Idrætsforening, der 
havde stor aktivitet om sommeren og var toneangi-
vende om vinteren dengang. Benny Andersen kom 
også i bestyrelsen, hvor han sad i fem år.
I 1976 blev han valgt ind i bestyrelsen for Horsens 
Håndbolddommerklub og fik straks jobbet som kas-
serer. Den post havde Benny Andersen i 19 år.
- Det har været under skiftende formænd og besty-
relser, og jeg husker især nogle stormfulde general-
forsamlinger i Jyske Banks lokaler i Horsens, siger 
Benny Andersen.
Hans største opgave var to gange om året at fordele 
honorarerne til dommerne. Det krævede arbejde at 
få talt sammen og regne ud. Dertil kom at få skrevet 
checks og pakket cirka 70 breve.
I 1980 fik Benny Andersen sin arbejdsplads Jyske 
Bank til at sponsere kvitteringsblokke og scorings-
kort til dommerne.
- Vi købte for 500 kroner, og da jeg skulle hente dem, 
var der flere kubikmeter med blokke.

Benny Andersen brænder fortsat 
for det frivillige arbejde

Benny Andersen har været dommer og frivillig leder i mere end en 
menneskealder.
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Det var dog begrænset, hvor mange blokke og kort, 
vi skulle bruge. Jeg havde efterfølgende et par klæde-
skabe fyldt med blokke, fortæller Benny Andersen.
En anden sjov oplevelse var, da de fem dommerklub-
ber i JHF Kreds 6 i fællesskab købte en computer.
- Jeg har et brev fra 7. marts 1994, hvoraf det frem-
går, at vi købte en brugt computer for 2500 kroner. 
Den blev placeret hos et bestyrelsesmedlem i Silke-
borg, og vi kunne alle få udført skriveopgaver der, 
siger Benny Andersen.

Bedømmer og i DIF-bestyrelse

Benny Andersen blev også bedømmer, og hvis der er 
nogen, som husker, at de er blevet bedømt af Benny, 
kan han sikkert finde deres bedømmerskema i sine 
arkiver.
Han var bedømmer i 15 år, så også her har han taget 
en lang tørn. Benny Andersen stoppede både som 
kasserer og bedømmer midt i 1990’erne.
I 1988 var en anden af dommerklubbens faste støt-
ter, Henning Smidstrup, via en suppleantpost blevet 
kasserer i Danmarks Idræts- Forbund, Vejle Amts 
Udvalg. Men han ville hellere lægge sine kræfter i 
Jydsk Håndbold Forbund.
- Jeg fik en opfordring til at stille op og efter aftale 
indstillede JHF Kreds 6 og Idrætssamvirket i Bræd-
strup mig til bestyrelsen i Danmarks Idræts-Forbund, 
Vejle Amt. 
Her havde jeg mit virke frem til amternes nedlæggel-
se 31. december 2006, siger Benny Andersen.
Den post gav ham mange oplevelser og kontakter, 
som han fortsat nyder godt af den dag i dag.
- Man skal sige ja til frivilligt arbejde. Det lønner sig, 
er Benny Andersens filosofi.
Han nåede også at være revisor i JHF Kreds 6 i en 
periode.

Undskyldning fra landstræner

Benny Andersen har været med siden udendørs 
håndbold var en stor turnering under Horsenseg-
nens Gymnastik – og Idrætsforeninger (HGU).
- Der var masser af kampe mandag og onsdag 
aften. Det var mest enedommer-kampe på elendige 
græsbaner med manglende kridtstreger og huller 
i målnettene. Men det var sjovt, fortæller Benny 
Andersen.
Håndboldsporten flyttede for alvor indendørs, og 
Benny Andersen husker en speciel kamp i Vesthallen 
i Horsens mellem et par ungdomshold.
- Den tidligere landstræner Ole Andersen var træ-
ner for det ene hold. Midt i første halvleg dømte 
jeg straffekast til det andet hold for forsætlig spil 
tilbage til målmanden. Sådan var reglerne dengang. 
Ole Andersen protesterede vildt, men vi kom i gang 

igen. I pausen kom Ole Andersen og rakte hånden 
frem til undskyldning. Han havde haft tid til at tænke 
over det og indrømmede, at dommen havde været 
korrekt. Det synes jeg var flot, og det værdsætter jeg 
ham for, siger Benny Andersen.
Han mindes også de gode oplevelser ved stævnerne 
i Ollerup og Frederikshavn.
- Jeg husker specielt en drengefinale, som jeg dømte 
sammen med Knud Erik Ebdrup i Ollerup med 2000 
hujende tilskuer, siger Benny Andersen. 
Ved Rødspætte-Cup i Frederikshavn fik han fornø-
jelsen af en landskamp mellem Danmark og Norge 
med både nationalmelodier og erindringsdiplom. 
- Der blev jeg rørt om hjertet, siger Benny Andersen.

Hans værste kamp

Som alle andre dommere har Benny Andersen også 
en kamp, der har været hans værste. Som for de 
fleste ligger den helt tilbage i starten af karrieren.
- Det var en kamp i KFUM-turneringen i 1974 i Nørre 
Snede. KFUM-turneringen var ikke ret stor, og derfor 
blev der sat flere rækker i samme pulje. Derfor kom 
oldboysholdet fra Gludsted, der bestod af store kar-
le, til at møde Brædstrups juniorhold, der bestod af 
små, boldivrige spillere, siger Benny Andersen.
- Det havde ikke meget med håndbold at gøre, og 
den dag var jeg parat til at stoppe!
Senere har han fået gode oplevelser som eksempel-
vis en kamp den 13. marts 1988 i 3. division, damer, 
mellem Horsens HK og Agerbæk. Det var med Hen-
ning Jensen, Silkeborg, som makker.
- Det var en dejlig kamp, som gjaldt oprykning til 2. 
division i en fyldt Torstedhal med 1000 tilskuere. Det 
var sådan en kamp, der fik en til at glemme de til 
tider sure serie 4-kampe, hvor alle spillere kan flere 
regler end dommerne, siger Benny Andersen.
Han mindes især makkere som Henning Jensen, Erik 
Grouleff og Jens Nellemann, som han har haft det 
godt med. Også efter kampene.
- Dommergerningen har givet os alle sammen man-
ge gode kontakter. Jeg har lært mange idrætsfolk og 
ledere at kende. 
Jeg har fået masser af inspiration via de mange fore-
drag og samlinger, der har været i dommerklubben, 
siger Benny Andersen.
Han har altid været parat til at påtage sig en opgave. 
Han var således frivillig hjælper for Dansk Håndbold 
Forbund i forbindelse med afvikling af VM for damer 
i 2015, kvalifikationskampe til OL for damelandshol-
det i foråret 2016 og senest ved EM for herreung-
dom U-20 i sommeren 2016.  
- Jobbet har været at transportere IHF- og  EHF-offi-
cials rundt mellem lufthavn, spillesteder og hoteller. 
Ligesom mange dommere har fået samme service. 
Jeg har fået gode oplevelser ikke mindst i de samta-
ler, der har været med personer fra de forskellige 
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lande. Jeg oplevede kulturen og det forskelligartede 
blandt ledere og spillere, siger Benny Andersen. 

Brædstrups mand

I en stille parentes her til sidst er det på sin plads at 
nævne, at Benny Andersen har haft et livslangt job i 
Jyske Bank, hvor der også stilles krav. 
Han har desuden i en lang årrække været formand 
for Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, der hvert 
år udgiver et digert årsskrift, som også præger reo-
lerne i Benny Andersen hjemmekontor.

Benny Andersen blev i 1978 gift med Marianne, der 
også var ansat i Jyske Bank. Hun var en ivrig gymnast 
og var gymnastikleder i mange år.
Parrets to børn Allan og Helle bor henholdsvis i Hille-
rød og Ødsted. Allan er ikke sportsinteresseret, men 
derimod musikinteresseret. Helle slægter forældre-
ne på. Hun er ansat i et pengeinstitut, er medlem af 
bestyrelsen i den lokale idrætsforening, gymnast og 
gymnastikleder.
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Lars Nielsen var aktiv dommer i 37 år, men han 
løste også den svære opgave som påsætter

Af Jens I. Rasmussen

Det hele foregik i hjemmet i Torsted. Det var før 
computer-systemerne holdt sit indtog. Alt var i papir.
Den nu 68-årige Lars Nielsen husker sine i alt 22 år 
som dommerpåsætter som et evigt puslespil, hvor 
alle brikker gerne skulle ende med at passe sam-
men.
- Det hele blev lavet i hånden. Der var 12.000 kampe 
om året, da jeg startede som påsætter i Horsens 
Håndbolddommerklub. Men der var 110 dommere 
at tage af, fortæller Lars Nielsen.
Han husker især alt det papir, der skulle til.
- Når vi var færdige med at påsætte til to weekender, 
fik vi kopieret cirka 600 stykker papir på kredskonto-
ret. Det lå dengang på Symfoniallé i Horsens. Deref-
ter pakkede vi det hele i 110 kuverter, satte frimær-
ker på, og så en tur på posthuset. Jeg tror, brevene 
målte en meter i højden, fortæller Lars Nielsen.

Ventede to år på en udvikling

Men før Lars Nielsen kom så langt, havde han været  

hele vejen igennem som både dommer og bedøm-
mer (udvikler).
- I 1970 havde jeg spillet håndbold i en hel del sæ-
soner i Horsens Boldklub, da jeg blev opfordret til 
at tage et dommerkort. Dengang tog det seks uger, 
to gange om ugen på aftenskole. Det var Bent Dam 
Nielsen, der stod for kurset, og den legendariske 
Halvor Jensen fra Østbirk, der var censor, fortæller 
Lars Nielsen.
Efter den teoretiske prøve skulle han op til en prak-
tisk dommereksamen. 
- Det foregik i Torstedhallen med to censorer, hvoraf 
den ene var Benny Davidsen. Da var han allerede på 
banen som dommer, siger Lars Nielsen.
Han blev kastet for løverne, og hans debut var i 
Boller. Dengang var der en klub, der hed Boller Bold-
klub.
- Jeg skulle dømme to kampe, og jeg kom da igen-
nem dem og fik min betaling. Den skulle opkræves 
på stedet. Det kunne godt være noget af en opgave, 
for manden med pengene var ikke altid, hvor han 
skulle være. Så skillingede spillerne sammen, fortæl-
ler Lars Nielsen.

Lars Nielsen var dommerpåsætter i 22 år
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Hans dommerkarriere udviklede sig stille og roligt. 
Næsten for stille, for der gik over to år inden, før han 
fik sin første bedømmelse/udvikling. 
- På et tidspunkt var jeg rykket i jyllandsserien, og 
stod over for en oprykning til danmarksserien. Det 
svarer til 3. division i dag. Min makker Keld Nielsen 
og jeg stod lige i bedømmelserne. Men der skulle 
kun bruges en dommer. Det blev mig. - Det gav en 
masse ballade i dommerklubben. Som nogle sagde: 
”Du sidder jo selv i det udvalg”. 
- Men jeg havde absolut ingen indflydelse på valget. 
Det var nemlig kutyme, at man blev sendt udenfor 
døren, når man drøftede sådanne sager. Det var i 
øvrigt de møder, dommerne så frem til: Det var der 
alle dommere i kredsen blev rykket op eller ned, 
siger Lars Nielsen.

Lange møder til midt om natten

- Udvalgsformand var Leif Andersen. Han styrede 
møderne med hård hånd, hvilket også var nødven-
digt. Ellers havde vi siddet der til næste dag. Klokken 
blev dog alligevel sommetider tre om natten, inden 
vi kom hjem. Der var mange ting, vi skulle tage stil-
ling til. Det udviklede sig senere til et langt personligt 
venskab med Leif, som vi har glæde af den dag i dag, 
siger Lars Nielsen. 
Dommerklubbens generalforsamlinger har flere 
gange være meget turbulente, og der blev skiftet 
formand og bestyrelse næsten hvert andet år. 
- Men en generalforsamling blev skelsættende. Der 
kom nemlig et helt nyt navn frem: Knud Ebdrup, 
vicetoldinspektør fra Daugård. Han formåede at få 

klubben kørt på skinner. Et virkelig flot stykke arbej-
de, siger Lars Nielsen.

Sneet inde i Ollerup og fingerkys fra Smidstrup

Oplevelserne ved stævner står som noget af det 
bedste for Lars Nielsen som dommer.
- Jeg husker især en tur i 1978 til Ollerup Cup, der 
foregik imellem jul og nytår. Det var den første 
gang, jeg var med. Vi var fem dommere, der sneede 
inde. Det gjorde alle i Ollerup. Vi kom ikke hjem før 
nytårsaften ved 18-tiden. Alene turen fra Ollerup 
over Svendborg til Nyborg, en tur på 30 km, tog seks 
timer. Der kørte 10 busser med spillere med bulldo-
zere og rendegravere foran, siger Lars Nielsen, der 
var med til Ollerup-Cup de efterfølgende 14 år.
- Vi havde nogle fremragende ture. Det var det stæv-
ne, hvor alle de senere store landsholdspillere var 
samlet. Især GOG var talstærkt repræsenteret, siger 
Lars Nielsen.

Lars Nielsen fortæller til for-
mand Mike Thygesen på gene-
ralforsamlingen i 2017 om, hvor 
stor en stak breve han kørte på 
posthuset med hvert 14. dag, 
mens han var dommer-påsæt-
ter. Siddende jubilæumsbogens 
skribent Jens Rasmussen. Foto: 
Bjarne Hay

BLÅ BOG
Lars Nielsen
68 år
Gift med Birgit i 46 år, to børn;. Sønnen  i 
Vejle og datteren i Australien
Dommerkort i 1970
Dommerpåsætter i 22 år
Aktiv dommer i 37 år 
40-års jubilæum og æresmedlem af dom-
merklubben
Dømte i Danmarksserien, herrer, og  2. 
division, damer
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Han husker også en sjov episode fra et påskestævne 
i Stensballe.
- Jeg dømte sammen med Henning Smidstrup. Han 
dømte på en måde, så han kunne gøre, hvad der næ-
sten passede ham. Vi havde en virkelig irriterende 
træner fra Tyskland. På et tidspunkt havde Henning 
dømt noget, der ikke passede træneren. Han kom 
i hvert fald med flere høje tilråb til os, men hvad 
gjorde Henning? Han sendte lige et par fingerkys til 
ham. Vi hørte ikke fra ham resten af dagen. Sådan 
noget kunne Henning gøre; men skulle vi andre gøre 
det samme, var vi faldet helt igennem, siger Lars 
Nielsen.

Fodboldspiller på de bedste ungdomshold i HfS

Lars Nielsen er en ægte Horsens-dreng.
- Jeg blev født i Frederiksgade 23. Det var et kvarter 
med mange børn.

Dengang var det ikke ualmindeligt, at vi var en 
fire-fem søskende. At vokse op i et sådan kvarter 
betød, at der altid var nogle at lege med. Der var 
intet tv, kun radio. Det havde ingen betydning, for 
vi var ude at lege det meste af dagen, fortæller Lars 
Nielsen
Da han blev ældre flyttede familien til Bülowsgade, 
der er en sidegade til Vestergade.
- Jeg kom i kontakt med Horsens Boldklub. Der star-
tede min fodboldkarriere som 9-årig. Senere kom 
jeg til HfS, hvor jeg spillede, indtil jeg blev 21 år. Det 
var en tid med mange oplevelser. Jeg var så heldig 
at spille på førsteholdene i ungdomsårene, fortæller 
Lars Nielsen.
Men det blev håndboldsporten, der kom til at fylde 
mest i hans liv. I dag dyrker han familien og rejser 
så ofte som muligt til Australien, hvor han har en 
datter, der har bosat sig.

Sådan fik dommerne besked via en påsætningsliste. Her er en liste fra efteråret 1978.
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Tilflytter var med til at rejse dommerklubben, da 
det så sortest ud

Af Dan Christiansen

Som håndbolddommer i Sønderjylland har jeg del-
taget i en hel del aktiviteter af både dommermæssig 
og ledelsesmæssig art. 
Det var dommer i gruppe 1 og formand for dom-
merklubben i Sønderborg. Men det er ikke noget, 
der står mål med det, jeg har opnået ved at flytte til 
Horsens. Inden jeg flyttede til Horsens, fik jeg at vide 
fra min svigersøn Bjarne Hay, at der var lidt knas 
med ledelsen i dommerklubben. 
Umiddelbart efter vi flyttede til Horsens i 2005, blev 
jeg kontaktet af Ole Futtrup. Han spurgte, om jeg 
kunne tænke mig at være formand for dommerklub-
ben. Det ville jeg ikke, men jeg ville gerne være med 
til at rejse klubben igen og gøre den til en stærk og 
betydningsfuld dommerklub. Til den efterfølgende 
generalforsamling, kom der en helt ny bestyrelse 
med Ole Futtrup som formand og mig som økono-
miansvarlig.
Dommerklubben kom på fode igen, og vi var meget 
respekteret rundt omkring i landet med deltagelse i 
blandt andet Thy Cup, Frederikshavn Cup, Støvring 
Cup, Landsstævne og Landsmesterskaber. 
Som ny dommer og bestyrelsesmedlem har jeg del-
taget i det meste. 
Fra Thy Cup, som altid var i juledagene, kan jeg 
nævne det gode kammeratskab blandt dommerne. 
Vi var som regel to biler af sted med otte dommere 
i tre dage. Der var altid godt humør lige fra starten. 
Når vi ankom hen på eftermiddagen, kom vi som 
regel i kamp den første dag. Senere var der hygge 
og sammenkomst. Vi mødtes med mange fremmede 
dommere til hyggeligt samvær, og hyggen bredte sig 

hurtigt. Men der manglede heller ikke noget af de 
våde varer. Alle var klar igen næste dag, og der blev 
fløjtet mange kampe. Om aftenen var der fest for 
alle deltagere, dommere og ledere med spisning og 
noget at drikke. Det var nogle lange dage, og man 
var godt brugt, når man kom hjem til familien. Men 
det er med stor glæde, jeg kan se tilbage på alle de 
gode oplevelser jeg har haft i HKØ. 

Sønderjyde med 51 års 
dommergerning i bagagen

Dan Christiansen sammen med Per Olesen ved sin sidste to-dommer-
kamp i Stouby. Foto: Bjarne Hay

Dommer i 51 år – indtil videre

Det var ellers meningen, at jeg ville stoppe min dom-
mergerning, når jeg flyttede til Horsens i 2005. Men 
på opfordring af min svigersøn Bjarne Hay fortsatte 
jeg i HKØ og opnåede i alt 51 år som dommer - indtil 
videre. 
Jeg er blevet udnævnt til æresmedlem, og HKØ ar-
rangerede afskedskamp for min makker og mig som 
to-dommer par.
Desværre er de nye regler om honorar blevet sådan, 
at der ikke er økonomiske betingelser for at deltage 
i de store stævner mere. Det er blevet sådan, at man 
får kampe til max. fem timer for en dag og kørepen-
ge. Der er desværre ikke det dommerkammeratskab, 
som der var tidligere med både lokale og fremmede 
dommere. Der er kommet alt for meget økonomi ind 
i dommergerningen og for lidt frivilligt arbejde og 
kammeratskab.

Dan Christiansen blev udnævnt som æresmedlem på generalforsam-
lingen i 2016. Her ses han sammen formand Mike Thygesen. Foto: 
Benny Andersen
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Georg Danielsen sidder på kreds 6-kontoret og 
skal finde dommere til 9000 kampe i hver sæson

Af Jens I. Rasmussen

”Kabalen skal gå op hver eneste uge i hele håndbold-
sæsonen.”
Det er målet for Georg Danielsen, der i sidste sæson 
var central dommer-påsætter på fuld tid med base 
på JHF, kreds 6-kontoret i Horsens
- Det er et fuldtidsjob i dag. Påsætningen er som 
sådan til at have med at gøre. Der er 140 dommere, 
og der er 9000 kampe, som skal afvikles. Problemer-
ne kommer først, når der er flytningerne, når af-
buddene kommer, når sygdommen kommer, når de 
unge vil stoppe, og når vi skal have de unge udviklet, 
remser Georg Danielsen op.
- Det er et puslespil, som vi skal have til at gå op på 
forkant. Men vi kommer på bagkant i øjeblikket med 
udviklerne. Klubberne betaler for, at der kommer en 
dommer til deres kampe. Derfor må vi sluge nogle 
kameler. Jeg har haft møder med Bjarke Sønder-
gaard, der er indstillings- og udviklingschef. Udfor-

dringen for os er at få koordineret et antal udviklere 
med et antal dommere og et antal dommerpar, siger 
Georg Danielsen.
Baggrunden for møderne har været kritik af, at der 
er for mange dommere, der ikke får deres udviklin-
ger.
- Vi har mange højtplacerede DHF-udviklere i kred-
sen, og de er ikke til lokalt niveau. Bjarne Munk og 
Jørgen Svane har nok at lave med deres observatør-
roller, siger Georg Danielsen.

Glæden over når det lykkes

Georg Danielsen har erfaring som påsætter  i 10 år 
lokalt i Midtjysk Håndbolddommerklub. Det var fra 
hjemadressen, samtidig med han havde fuldtidsjob 
ved siden af.
- Dengang skulle jeg lave det efter aftensmaden. Det 
hele blev lavet i hånden med kuglepen på et kort, 
der blev sendt med postvæsenet. 
- I dag skal man skal være på nettet eller have en 
mobiltelefon. Vi har dog stadigvæk to dommere 
oppe nordpå i kredsen, som er afhængige af post-

Dommer-påsætter på fuld tid: 
En dejlig verden at være i 

Vi arbejder lokalt

Vi kender markedet, området og 
boligkøberne, der holder af det.

Derfor kan vi sætte udbudsprisen 
med ét mål for øje - nemlig et 
godt salg. 

Kontakt os for en gratis
salgsvurdering af din bolig.

RealMæglerne Christian Knudsen 
Ejendomsmægler MDE / Søndergade 3 A / 8740 Brædstrup / Tlf. 22278222 / 8752@mailreal.dk 

Vi støtter op lokalt
For hvert salg i Brædstrup og 
Østbirk doneres kr. 1000 til
Håndboldklubberne.

I Brædstrup gælder sponsoratet 
pr. solgt bolig i postnummer
8740.

I Østbirk gælder sponsoratet
pr. solgt bolig i postnummer 8752.

Kom godt i mål med dit boligsalg
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Han peger på, at det også er dommernes fortjene-
ste.
- De er jo gode til at sige ja. De ved godt, hvad det 
betyder for selv en U10-spiller, at der kommer en 
dommer derude. Så skaber vi noget sammen, siger 
Georg Danielsen.
Han erkender dog, at det har været mere besværligt, 
end han havde forventet.
- Men det er frivillige mennesker, der dømmer. Så-
dan er det. De gør det ikke for pengene. De skal have 
lyst til det og lyst til håndbold, siger Georg Danielsen.
Nok er han ansat i en fuldtidsstilling, men han bru-
ger typisk 40-50 timer om ugen på jobbet. Alligevel 
trives han godt med det.
- Jeg er her, fordi det er en dejlig verden at være i. Jeg 
har været hele vejen igennem. Jeg har spillet, dømt 
og været træner for børn og seniorer.  I min unge år 
var det i Helsingør IF. Senere blev det i Grindsted GF, 
siger Georg Danielsen.

Georg Danielsen kan næsten blive helt høj, når kabalen går op uge 
efter uge. Foto: Benny Andersen

væsenet, fortæller Georg Danielsen.
Han har ikke verdens letteste job med det store 
puslespil.
- Det besværlige glæder man sig over, når det lykkes. 
Jeg har en smaddergod fornemmelse, når jeg får det 
til at gå hjem, og weekenden er vel overstået. Det så 
svært ud torsdag, det så lidt svært ud fredag, men vi 
kom i mål alligevel. Det gik igen, siger Georg Daniel-
sen.
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Lene Mikkelsen stoppede som dommer, men 
kunne ikke undvære kollegerne og ville også gøre 
noget for sin klub, så nu er hun i gang igen

Af Bjarne Hay/Jens I. Rasmussen

Lene Mikkelsen fra Lindved er håndbolddommer i 
Håndbolddommerklubben Østjylland. Som navnet 
indikerer, er hun en kvindelig en af slagsen.
Det har hun det egentlig fint med i dag, men det var 
alligevel en af grundene til, at hun på et tidspunkt 
stoppede helt som dommer.
- Jeg valgte ærlig talt at stoppe som dommer, da jeg 
ikke følte, at jeg blev behandlet på lige fod med mine 
mandlige dommerkolleger. Der blev stillet højere 
krav til de kvindelige dommere. De skulle have et 
højere niveau end mændene, før de kunne rykke op i 
en højere gruppe, siger Lene Mikkelsen.
På et tidspunkt gav hun gav udtryk for den holdning. 
- Min mening omkring forskelsbehandlingen kom 
frem til en 40 års fødselsdag, hvor jeg udtrykte mig 
verbalt til dommerformanden og den øvrige ledelse. 

Efter episoden valgte jeg at tage et års ”orlov”, som 
endte ud i et stop som dommer i seks år, siger Lene 
Mikkelsen.
Hun tog sit første dommerkort i 2002. 
- Der var begyndt at være en del døm-selv-kampe 
i vores lille klub Lindved GF. JHF opfordrede klub-
berne til at skaffe dommere til deres klubber for at 
mindske antallet af døm-selv-kampene. Sammen 
med en af mine veninder, som var håndboldfor-
mand for Lindved GF, og en anden fælles veninde 
blev vi enige om, at vi skulle da prøve noget nyt. 
Vi tog derfor dommerkortet sammen. De to andre 
fandt ud af, at det ikke rigtig var noget for dem. Men 
jeg fortsatte, da jeg rigtig godt kunne lide at dømme 
og udvikle mig som dommer, fortæller Lene Mikkel-
sen.

Savnede dommergerningen

Det var før stoppet nogle år senere, men det rejser 
spørgsmålet om, hvorfor hun valgte at vende tilbage 
til dommergerningen.

Kvindelig dommer: Højere krav 
til os end vore mandlige kolleger
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- Jeg valgte at vende tilbage som dommer, da jeg 
først og fremmest var begyndt at savne det. De 
seneste par år var der flere og flere, der spurgte, om 
jeg ikke snart skulle være dommer igen. Det gav da 
helt klart noget anerkendelse, at der var så mange, 
der gerne så mig tilbage i det sorte tøj, da der var en 
bred enighed om, at dommer-niveauet er blevet be-
tydeligt ringere de senere  år, siger Lene Mikkelsen.
Hun peger også på en anden grund. Det var, at der 
blev flere og flere døm-selv-kampe, især i Lindved 
GF, som er en lille klub. 
- Ved at vende tilbage håber jeg, at jeg kan være med 
til at mindske mængden af døm-selv-kampe. Derud-
over håber jeg, at jeg kan inspirere andre tidligere 
dommere til at overveje og begynde at dømme igen. 
Derudover har jeg valgt at trække i tøjet igen, da jeg 
selv mener, at jeg kan bidrage med min mange års 
erfaring som dommer, siger Lene Mikkelsen.
Hun er altså ikke afskrækket helt af at være kvinde i 
en mandeverden.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en svær 
verden at være kvinde i. Jeg har personlig oplevet, 
at det er svært at blive accepteret som kvindelig 
dommer. Igennem årene har jeg selvfølgelig tillært 
mig, hvordan jeg hurtigst muligt opnår respekt over 
for spillere og trænere. I dag er der heldigvis mange 
klubber, der kender mig og ved, hvad jeg står for, 
siger Lene Mikkelsen, der peger på et par væsentlige 
årsager til, at hun bliver ved med at dømme.
- Først og fremmest en god makker, som jeg kan 
udvikle mig sammen med. Derudover er sammen-
holdet blandt dommerne også meget vigtigt for mig, 
siger hun.
Lene Mikkelsen har fået rigtig mange minder fra 
dommerlivet, som hun kan kigge tilbage på med et 
smil.
- Igennem årene har det blandt andet budt på tre 
ture til Flensborg, og jeg har fået nogle kamme-
ratskaber og fået en masse bekendtskaber rundt 
omkring, siger Lene Mikkelsen.

Vær forberedt på det uforudsigelige

Hun husker en speciel oplevelse, da hun lige var 
startet som dommer første gang.
- Jeg havde ikke dømt i så lang tid, da jeg var ude og 
dømme en U10 drenge kamp. En spiller der blev så 
hysterisk, at han slog ud efter mig. 
- Jeg blev så paf over denne lille drengs tempera-
ment, at jeg kom til at give ham to minutter i stedet 
for et rødt kort. Den episode lærte mig mange ting: 
For eksempel at man som dommer skal være for-
beredt på det uforudsigelige, og at det er vigtigt, 
at man holder hovedet koldt under hele kampen, 
fortæller Lene Mikkelsen, der ikke lod sig slå ud af 
den episode.

Slog ud efter min makker

Lene Mikkelsen har dog haft en oplevelse som dom-
mer, dom hun godt kunne have undværet.
- Generelt har jeg en masse gode oplevelser fra kam-
pene og miljøet, men der er dog særlig en kamp som 
fylder negativt i mine erindringer selv den dag i dag. 
- Min makker og jeg skulle dømme en topkamp i 
serie 2 rækken i Torsted hallen. Begge hold lå til op-
rykning og denne kamp afgjorde, hvem der rykkede 
op i serie 1. 
Det var en intens kamp, og da der var et sekund 
tilbage stod holdene lige. Bolden røg til indkast til 
udeholdet, som skulle bruge en sejr for at rykke op. 
Udeholdets spiller kastede bolden direkte mod mål, 
bolden røg ikke ind over stregen, før sluthornet hav-
de lydt, men gik i mål efterfølgende. 
- Spilleren, der tog indkastet, for op til os og råbte og 
skreg, at der skulle dømmes mål. Vi forklarede ham, 
at bolden først var inde over stregen efter slutfløjet. 
Spilleren var ikke enig og blev ved med at råbe os op 
i hovedet. Han begyndte at slå ud efter min makker, 
og vi var nødsaget til at forlade hallen for vores egen 
sikkerheds skyld, fortæller Lene Mikkelsen.
Spilleren blev indberettet og fik et års karantæne, 
men det var dengang. Nu dømmer Lene Mikkelsen 
på livet løs. 

Lene Mikkelsen er dommer og håndboldformand i Lindved GF.
 Privatfoto
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Peter Troelsen var berygtet som træner med 
mange røde kort. Det fik ham til at blive hånd-
bolddommer, og det lærte han meget af

Af Peter Troelsen

Lad det være sagt med det samme. Jeg har haft mine 
kontroverser med dommerne i hallerne i JHF Kreds 
6. Den pæne måde at sige det på er vist, at jeg ikke 
altid anerkendte deres kompetencer som uafhængi-
ge opmænd. 
Og det er vist heller ikke nogen større hemmelighed, 
at jeg ikke altid udviste den største respekt. Jeg følte 
ofte, at jeg kunne gøre det langt bedre selv. Der var 
så kun en måde at bevise det på. Få dig et dommer-
kort, Peter.
Dagen efter et rødt kort i en kamp i Torstedhallen 
troppede jeg, til manges forbløffelse, op til et dom-
merkursus i Dagnæshallen. 
I øvrigt sammen med en af klubbens agtværdige 
formænd i skikkelse af Ole Futtrup. Det var Lars 
Nielsen, der var underviser. Jeg husker, at han sagde: 
”Hvad fanden laver du her?”. Det var måske også lidt 
overraskende, men det helt rigtige for mig.

Kampen endte 1-0 på straffekast efter tid

Det gik hverken værre eller bedre, end jeg blev 
udstyret med et dommerkort. Jeg fik ikke mindst en 
større forståelse for, hvor vanskeligt det kunne være 
at lede en håndboldkamp så både spillere, trænere 
og ikke mindst tilskuere var tilfredse. 

Nedbrydning · Miljøsanering · Tømrerarbejde
Entreprenørarbejde   

CVR 28917066

Meshbanner str: 2000 x 1000 mm m/ øjer for hver ½ mtr.

Dommer i protest

Peter Troelsen tog til dommerkursus dagen efter, han havde fået et 
rødt kort som træner.
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Jeg har i hvert fald verfet en del tilskuere ud af hal-
len, hvis de opførte sig, som jeg selv kunne finde på. 
Jeg var glad for at få lov at fløjte, også de kampe, 
som ikke var ophidsende. Jeg erindrer en aftenkamp 
i Det Østjyske Idrætscenter. 
Det var en serie 4 damekamp mellem Sole og et 
ubestemmeligt hold i grønne trøjer. Den endte 1-0 
til Sole på et mål scoret på straffekast efter tid. Det 
tager vist prisen for det mest kedelige, jeg fik lov til 
at opleve med sort tøj på og en fløjte i munden.

Kom til at arbejde for EHF

Senere hen i livet fik jeg fornøjelsen af at arbejde 
for Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) og fik 
indblik i en professionel dommers opgaver og ikke 
mindst, hvad det kræver at være opmand, når tack-
lingerne sidder i hovedhøjde og tempoet er så vildt, 
at man bliver helt stakåndet, når man sidder

på tilskuerpladserne. Det kræver altså sin mand eller 
kvinde. Det kan ikke klares med en tur på cykel ned 
til bageren om søndagen, men kræver engagement 
og offervilje. Vi har her i landet været begunstiget 
af verdensklassedommere fra Jan Christensen over 
Bjarne Munk og Jan Boye til Lars Ejby og Per Olesen, 
og ikke mindst med Mads Hansen og Martin Gjeding.
Jeg lavede i 2001 et interview med Mads og Martin, 
da de var knægte. De var på deres første interna-
tionale opgave i en ungdomslandsholdsturnering i 
Sverige. De var fulde af ambitioner. Vi kommer til at 
dømme en VM-finale, sagde de i munden på hinan-
den, men en gammel rotte som mig var nok lidt i 
tvivl. De beviste, at de havde evnerne og ikke mindst 
viljen til at gøre deres hobby til mere end en tjans 
hver søndag i et lokal håndboldhal. 
Fremragende at se, at man også som dommer kan 
finde anerkendelse fra en gammel brokrøv med flere 
røde kort end godt var.
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Skanderborg-Ry Håndbolddommerklub blev en 
del af dommerklubben i Horsens for 18 år siden

Af Jens I. Rasmussen

I 26 år var Skanderborg-Ry Håndbolddommerklub 
selvstændig, men i 1999 lukkede klubben og blev 
en del af dommerklubben i Horsens, der fik navnet 
Håndbolddommerklubben Østjylland.
Den første formand for Skanderborg/Ry Håndbold-
dommerklub ved stiftelsen i 1973 var Ole Jakobsen. 
Det var paradoksalt nok også ham, som igen var 
formand, da klubben lukkede. I alt var han formand i 
otte af klubbens 26 leveår.
- Ja, sådan blev det. Vi havde ikke dommere nok til at 
dække vore haller i Skanderborg/Ry-området, siger 
Ole Jakobsen, der var bedre kendt som Ole ”Pløk”.
- Det havde været et problem i et par sæsoner, hvor 
vi havde fået hjælp fra dommerklubben i Horsens. 
Vi blev enige om, at vi gerne ville have vores 25 års 
jubilæum med, inden vi lukkede og slukkede, siger 
Ole Jakobsen.
Han finder det helt naturligt, at Skanderborg/
Ry-dommerklubben kom ind under Horsens Hånd-
bolddommerklub.

- Det var jo JHF Kreds 6 alt sammen, siger Ole Jakob-
sen.
Han nåede selv at dømme i danmarksserien herrer 
og 3. division damer.
- Jeg var den første, der fik en kvindelig makker. Det 
var Gitte Søderdal, og det var der meget postyr om 
dengang. I vores afskedskamp fik vi lov til at dømme 
en oprykningskamp til 2. division, damer, mellem 
Funder og Stouby, fortæller Ole Jakobsen.
Han fløjtede håndbold i 28 år, og var i en periode 
makker med en af Horsens-klubbens trofaste dom-
mere, Benny Andersen, fra Brædstrup.
- Jeg har virkelig nydt det. Jeg har også været både 
spiller og træner, siger Ole Jakobsen.
Han er Vrold-dreng. Han har spillet for både Vrold i 
serie 1 og Skanderborg og ikke mindst Hørning, som 
han var med til at rykke op med i danmarksserien i 
1977 og i 3. division i 1980.
Han mindes en af de markante dommere fra Skan-
derborg/Ry Håndbolddommerklubs historie.
- Der var Børge Bøtkjær, der nåede op i 3. division, 
herrer og 2. division, damer og gjorde det rigtig godt. 
Også som påsætter i flere år, siger Ole Jakobsen.

Skanderborg/Ry nåede lige 
at få 25 års jubilæet med
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Skanderborg Håndbold tog fat på problemerne 
med at opføre sig ordentligt over for dommerne. 
Det førte til en fair-play-kampagne med ”hold-
kæft-bolcher”, bannere og borchurer

Af Jens I. Rasmussen

Mange klubber har eller har haft problemet: Hvor-
dan lukker man munden på de tilskuere, som kan 
gøre det for surt at være håndbolddommer?
Spørgsmålet optog lederne i Skanderborg Hånd-
bold, og for nogle år siden satte klubben gang i en 
fair-play-kampagne.
- Dommerne er noget, der kan engagere mange 
mennesker. Set med mine øjne også for meget 
i Skanderborg Håndbold på et tidspunkt. Derfor 
gjorde klubbens ungdomsudvalg noget ved det sti-
gende problem. Vi brugte en del penge og vitaminer 

på at uddele ”hold-kæft-bolcher” til tilskuerne. Det 
var bolcher så store, at tilskuerne ikke kunne råbe 
med dem i munden, siger formand for Skanderborg 
Håndbold i de seneste 30 år, Jens Christensen.
Han har altid glædet sig over, at der var god stem-
ning i den gamle Morten Børuphal i Skanderborg, 
men det var også et sted, hvor håndbolddommerne 
blev udfordret.
 - De bolcher varede som regel hele kampen, inden 
de var fortæret. De fik smil frem hos tilskuere og 
tanker frem i hovederne på vore for engagerede for-
ældre, trænere og spillere. Det har siden været brugt 
i andre håndboldklubber, siger Jens Christensen.
De store bolcher blev fulgt op med en fair-play-kam-
pagne med bannere og brochurer. Klubben skabte 
en god debat og handling om fair-play, og det gav en 
pris til Skanderborg Håndbold.

I Skanderborg stak klubben 
tilskuerne et hold-kæft-bolche

Jens Christensen (t.h.) fik i foråret 2017 overrakt DHF’s guldnål af DHF’s formand Per Bertelsen. Jens Christensen har udover sine 30 år som for-
mand for Skanderborg Håndbold siddet i Divisionsforeningens bestyrelsen siden 1998. Først som menigt medlem, siden som næstformand - og  
formand for de danske eliteklubbers fællesskab. Han har siddet i Udvalg for Professionel Håndbold siden 2008 og i DHF’s bestyrelse siden 2011. 
Foto: Jan Christensen, Frontzonesport
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- Der blev ydet en meget stor indsats, så alle var 
velkomne i hallerne, sagde Kjeld Løvqvist fra JHF’s 
bestyrelse ved overrækkelsen af prisen.

Dommere fra egne rækker

Skanderborg Håndbold har selv leveret mange af de 
dommere, der har været aktive i lokalområdet.
- Vi har jo haft en lang række dommere fra egne ræk-
ker, som har taget deres del af slæbet med det nogle 
gange utaknemmelige job. 

Mest kendt er nok den tidligere formand for Skan-
derborg Boldklubs Håndboldafdeling, Tage Simon-
sen, som langt op i årene var aktiv dommer, fortæl-
ler Jens Christensen.
Han nævner også Andreas Andersen, der har været 
aktiv dommer i en lang årrække.
- Han har blandt andet været enedommer i en 
delvis international kamp, hvor hans makker ikke 
nåede frem. Men så klarede Andreas det alene til 
fuld tilfredshed for begge mandskaber, husker Jens 
Christensen.

Den rigtige uddannelse af dommere

Jens Christensen har gennem sit virke som besty-
relsesmedlem og formand for Divisionsforeningen i 

Håndbold været med i dommerforhandlingerne i en 
lang årrække.
- Der er kommet nogle tiltag, hvor vi i samspil med 
dommerne har haft fokus på at sikre, at når vi styr-
ker på spillersiden, skal vi også være med til det på 
dommersiden, siger Jens Christensen.
- Det har betydet, at vi for elitedommerne,  altså 
dommere til Ligaen og 1. division, har fået løftet 
lønniveauet betydeligt. Det har også været med til at 
skabe mere optimale forhold for alle vore dommere. 
Arbejdet er også fortsat med adskillelsen af elite-
dommere og andre dommere. Dommerne til Ligaen 
og 1. division hører nu under det nyetablerede eli-
tedommerudvalg under Proff-udvalget med Bjarne 
Munk Jensen som formand, og de øvrige dommere 
hører under Dommerudvalget under ”DHF-kasket-
ten”, siger Jens Christensen og understreger:
- Det skulle gerne sikre og udvikle fokus på den helt 
rigtige uddannelse og udvikling i begge kategorier.
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Håndbolddommerne har ændret sig fra stonefa-
ce til dialog. Det er taget godt imod af trænere 
og spillere, men forældrene på sidelinjen udgør 
stadigvæk tidens største problem

Af Jens I. Rasmussen

”Nu snakker Bo Spellerberg, Kasper Hvidt og hele 
Kolding-bænken med igen. Dommerne snakker også 
med dem. Trænerne vil have en forklaring på alt.”
Nogle synes, det er gået for vidt, når dommerne 
skal være i dialog med spillere og trænere hele tiden 
under en kamp. Andre synes, at det har været vejen 
frem til en bedre forståelse af hinandens arbejdsvil-
kår.
En af de trænere, som har været med under udvik-
lingen fra, at dommerne slog hårdt ned på alle tilløb 
til udbrud, til de nu forklarer sig, er håndboldtræner 
Benny Brandt fra Horsens.
- Da jeg tog dommerkort i 1980, var meldingen klar: 
Du skal bruge dine magtmidler, hvis nogen åbner 
munden. Du skal sørge for at være rå. Du skal ikke 
forklare dig over for trænere og spillere, siger Benny 
Brandt.
Han har været  håndboldtræner i snart 40 år. Stør-
stedelen af trænerkarrieren har været i Horsens HK, 
hvor han har stået for at udvikle rigtig mange spillere 
til både klubhold og landshold.
- I 1990’erne kom dommerne med på nogle træ-
nerkurser på Idrætshøjskolen i Aarhus. Det var et 
historisk samarbejde, der var lagt op til. Men det 
blev aldrig den store succes. Trænere og dommere 
blev skilt ad igen, siger Benny Brandt.
Alligevel var der opnået en forståelse mellem træne-
re og dommere. 
- Trænerne lærte at forstå, at dommerne kan begå 
fejl, og der kan opstå tvivl. Dommerne har brug for 
trænernes accept af, at sådan er det, siger Benny 
Brandt.
Det har siden udviklet sig til dialog mellem trænere, 
spillere og dommere.
- Mange trænere har fundet ud af, at de ikke skal 
beskæftige sig så meget med dommerne. Omvendt 
reagerer dommerne heller ikke på spontane udbrud, 
der sjældent er personlige. Måske runder dommer-
ne lige bænken for at høre, om der var noget. Det er 
dialog. Den gode forståelse er også smittet af ned i 
rækkerne, siger Benny Brandt.
Han ser positivt på den udvikling.
- Det har ændret sig fra at trænere og dommere 
var fjender til venner med forståelse for hinandens 
situation. Det er en markant udvikling, siger Benny 
Brandt.

Han peger dog samtidig på noget meget væsentligt.
- Hvornår holder den gode dialog op, og hvornår skal 
dommerne til at bruge deres midler? Nogle trænere 
prøver bevidst at påvirke dommerne, men de får 
som regel en dårlig afvikling af kampen ud af det. 
Dialogen skal finde et fornuftigt niveau. For der er 
grænser. Men den behøver ikke være den samme 
fra kamp til kamp. Lad dommerne være. Det får du 
som træner mest ud af, lyder Benny Brandts råd.

Forældrene udgør det største problem

På et punkt er han stadigvæk tilhænger af den gamle 
dommerlinje.
- Det er i forhold til forældrene på sidelinjen. De 
opfører sig ikke altid pænt over for dommerne.  Der 
skal tolerancen være meget lille, når forældre bliver 
personlige over for dommerne. Det har jeg oplevet 
helt ned i U10-rækkerne. Det er ikke noget dommer-
ne og trænerne kan klare alene. Her skal klubberne 
på banen, og det savner jeg.
- Disse forældre lever gennem deres børn. Når de så 
får modgang, skal de pusse-nusse om børnene og 
give dem ret. Det går ud over dommeren eller træ-
neren. Det er en uheldig udvikling og en adfærd, der 
er kommet på alle niveauer, siger Benny Brandt.
- Der er 10-20 procent af forældrene, der opfører sig 
sådan. Det er uhensigtsmæssigt for alle, siger Benny 
Brandt.

Fra koldkrigsdommer til 
moderne kampleder

Benny Brandt er tilbage i HH i sin 40. sæson som håndboldtræner. 
Foto: Jens I. Rasmussen
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Dommertalent valgte trænergerningen

En ung fremadstormende træner, der også kunne 
have fået en stor dommerkarriere er 29-årige Martin 
Hjortshøj. Han kommer også fra Horsens. Han er ud 
af en rigtig håndboldfamilie. Hans mor Mette Hjorts-
høj spillede 36 kampe på A-landsholdet som repræ-
sentant for Stouby GIF, og hans far Peder Benned-
sen var håndboldtræner i mange år i Sole, Stouby, 
Horsens HK og AIA/Tranbjerg.
Allerede som 12-årig tog Martin Hjortshøj dommer-
kort. Han nåede hurtigt meget langt og var i 1. divi-
sion, mænd sammen med Jakob Falkenberg Hansen 
i fire sæsoner. Men som 22-årig sagde Martin stop. 
Han valgte udelukkende trænergerningen. 
- Efter 10 år som dommer fik jeg på en pænt måde at 
vide, at jeg skulle tage et valg. Det ærgrede mig, for 
jeg syntes, det var en styrke som dommer samtidig 
at være træner. Som træner kendte jeg mekanismer-
ne og havde spilforståelsen. Det kunne jeg udnytte 
som dommer, siger Martin  Hjortshøj.
Han oplevede da heller ikke, at der var nogen i DHF, 
der syntes, det var et dårligt element. Det var mere 
et spørgsmål om at have tid nok til dommergernin-
gen.
- Jakob Falkenberg Hansen og jeg var kørt i stilling 
til at komme videre. Vi havde været ude i Europa. 

Vi havde dømt finalen ved Ungdoms-OL i Finland i 
2009. Alligevel valgte jeg trænergerningen, siger Mar-
tin Hjortshøj.

Kommunikerede selv meget som dommer

Han har været en del af kredstræningen i JHF kreds 
5/6, og han har været ungdoms- og seniortræner i

Amalielund Mad byder på et bredt udvalg af menuer: a la carte retter, tapas-anretninger, 
årstidsbestemte gourmetmiddage og eksotiske og utraditionelle buffeter. Serveret her 
i vores restaurant hos Horsens Golfklub, som “Hent selv – Nyd derhjemme” eller anrettet og leveret 
dér, hvor dit arrangement skal holdes.

■	 Hold firmaarrangementet eller den private fest her i restauranten – inkl. dans og natmad 
■	 Her er plads til 90 gæster og restauranten kan benyttes af alle 
■	 Restauranten og Amalielund Mad ligger blot 4 km vest for Horsens midtby 
 – er det er i aften, det skal være nemt? 

Amalielund Mad er et rutineret hold af kokke og køkkenspringere, der gør dét, der skal til, for at 
maden bliver så helstøbt en nydelse som mulig – uanset anledningen. Velbekomme!

 De venligste hilsner fra Amalielund Mad / Henrik og Pernille

I den gode smags tjeneste

Silkeborgvej 44
8700 Horsens 
Tlf: 7561 5126 

Se menuudvalget mv. på 
www.amalielund.dk

Når du skal holde fest – eller bare er uhm...sulten

Martin Hjortshøj var en talentfuld dommer, der gik trænervejen med 
succes.
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HEI og for ligaherrerne i Randers HH. Fra den nye 
sæson 2017-2018 skal han være træner for DHG og 
Odense herrer. Desuden bliver han ny talenttræner 
på herresiden inden for DHF Øst.
- Jeg har også valgt en ”civil” karriere som gymnasie-
lærer. Jeg er universitetsuddannet i kemi og har i tre 
år undervist på Risskov Gymnasium. Når jeg flytter 
til Odense skal jeg undervise på Skt. Knuds Gymnasi-
um. Jeg vil begge dele, siger Martin Hjortshøj.
Som dommer var han tilhænger af kommunikatio-
nen mellem dommere, spillere og trænere.
- Jeg var måske en af de dommere, der kommunike-
rede for meget. Men det er vigtigt, at alle involvere-
de parter får en forklaring. Det handler dog om at 
finde en balance. Dommerne behøver ikke forklare 
alle kendelser. Mads Hansen og Martin Gjeding har 
meget dialog. Men de har også fået et renommé, der 
gør det muligt for dem. Det kan alle dommere ikke, 
og hvis man ikke er så stærk i kommunikationen, er 
det bedre at begrænse den. Det kan også afhænge 
af, hvordan man er som person, siger Martin Hjorts-
høj.

Han er blevet opmærksom på en ting, som fylder 
meget hos spillerne efter en kamp.
- Det er, om de har kunnet snakke med dommerne 
under kampen. Kunne de det, accepterede de også 
bedre, det der blev dømt, siger Martin Hjortshøj.
Han tilslutter sig uden betænkningstid trænerkollega 
Benny Brandts holdning til forældrene.
- Det er klubberne og trænernes ansvar at dæmpe 
forældrene, når de overværer deres børns kampe. 
Forældrene skal klappe og juble, når deres eget hold 
score. Men de skal lade dommerne og modstanderne 
være. De lokale dommerklubber kan også medvirke 
til det og gå i dialog med klubberne, siger Martin 
Hjortshøj.
- Mange unge dommere får en dårlig oplevelse med 
forældrene. Det får dem desværre til at stoppe alt for 
tidligt, siger Martin Hjortshøj
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Privatskolen Hulvej Skole i Horsens er samar-
bejdspartner med Håndbolddommerklubben 
Østjylland

Af Jens I. Rasmussen

Nogle dommere har været gode til at klare vanske-
lige situationer med humor. Skoleleder Henning 
Jensen indleder med en lille anekdote om den legen-
dariske Horsens-dommer Egon Hansen, kaldet ”Sild” 
i folkemunde.
- Han dømte alt i både fodbold og håndbold, og jeg 
husker engang i Dagnæshallen, hvor han dømte en 
ungdomskamp. I det ene hjørne af hallen stod der 
en flok voksne,  som råbte meget højt. ”Sild” startede 
kampen og overhørte i lang tid de voksnes tilråb. 
På et tidspunkt stoppede han tiden, løb ned imod 
flokken og tog sig til brystlommen. Nu tænkte vi alle: 
Nu ryger de ud af hallen. Men ”Sild” tog en lille æske 
op af brystlommen. I trænger vist til en GaJol, sagde 

han. Så blev der ro, fortæller Henning Jensen.
Han er leder af privatskolen Hulvej Skole i Horsens, 
der hører til gruppen af dommerklubbens trofaste 
samarbejdspartnere. 
Skolen er certificeret profilskole i idræt og lægger 
meget vægt på idræt. Den blev i januar 2014 certifi-
ceret som Danmarks første DGI Profilskole i idræt, 
leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse er en 
naturlig del af alle elevers hverdag.
Det foregår ikke kun i skolen.
- Vore 10. klasses elever er ude i foreningspraktik i 
alle mulige sportsgrene, lige fra fodbold og hånd-
bold til ridning og dans. Der er en stor palette af 
muligheder. Det er vigtigt, at vores elever kommer 
ud i foreningslivet og mærker, hvordan det er. Nogle 
hænger efterfølgende ved, for det smitter af. Nogle 
bliver også efterfølgende dommere, siger Henning 
Jensen.
Han husker i hvert fald to elever fra Hulvej Skole, 

som er blevet dommere. 
Det er søskendeparret Mark 
og Anne-Stine Hedegaard 
Løvborg.

Inspiration udefra

Skolen henter også inspirati-
on udefra.
- Vi har haft Bjarne Hay fra 
håndbolddommerklub-
ben på besøg til at fortælle 
om dommergerningen. 
Vi samarbejder også med 
Horsens Håndboldklub i den 
kommende sæson. I 10 år 
har vi haft samarbejde med 
basketballklubben Horsens 
IC. Vi har haft trænere og 
spillere derfra til at under-
vise på skolen, fortæller 
Henning Jensen.
Han mener, at skolen og 
dommerklubben har nogle 
af de samme udfordringer.
- Når de unge ser sportskam-
pe i tv, er dommerne hele 
tiden i fokus. De unge bliver 
der bekræftet i, at man altid 
skal stille spørgsmålstegn 
ved alt. De er oplært til, at 
der aldrig er noget, der bare 
er sådan. Færdig, siger Hen-
ning Jensen.

Skoleleder: Fællesskab og accept 
giver den bedste sportsoplevelse
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Han oplever ikke kun, at de unge selv vil bestemme. 
Deres forældre er også blevet en udfordring for en 
skoleleder.
- Forældre og voksne er rollemodeller, og det smitter 
af på de unge. Som skoleleder oplever jeg, at foræl-
drene vil bestemme. Jeg fortæller dem så, at hos os 
er det læreren, der bestemmer. Forældrene kommer 
hverken til at bestemme, hvor deres barn skal sidde 
i klassen, eller ved siden af hvem, siger Henning 
Jensen.
I sportens verden er der ledere, som bliver sendt på 
kursus i konflikthåndtering. Men der er positive veje 
at gå, mener Henning Jensen. 
- Vi bestemmer, hvordan vi vil være overfor hinan-
den i skolen, i sporten og over for dommerne. Vi 
koncentrerer os om det, vi må og skal, fordi det er 
godt for os. Ikke med det, vi ikke må. Men det er den 
omvendte verden i forhold til for 50 år siden. I dag 
er det forældrene, der skælder ud på lærerne, siger 
Henning Jensen.
Hulvej Skole er en privat skole, og det giver visse 
fordele.
- Det er et tilvalg, ligesom det er at være medlem 
af en forening. Vi siger til forældre og børn, at de 
skal gå hjem og tænke grundigt over, om barnet vil 
være hos os. Det er barnet, som skal tage skridtet. 
Børn skal ikke paces til noget. Heller ikke i sportens 
verden, som der er mange paralleller til fra skolen. 
Begge steder er det en opdragende funktion – også 
til at respektere lærerne, trænerne  og dommerne, 
siger Henning Jensen.

Når alle accepterer rammerne

- Min søn følger meget med i amerikansk kampsport, 
og der er virkelig fysisk kontakt. Men der er et regel-
sæt, og kun i få tilfælde er det tilladt at henvende sig 
til dommerne. Der er ingen bøvl. Alle kender ram-
merne. Sådan bør det også være i håndbold, hvor 
både spillere og dommere begår fejl.
- Vi skal have et bedre kendskab til hinanden, og 
mennesker er jo sådan, at vi ser det, vi tror. Det hol-
der ikke altid, men det er kun på tv, at man kan spole 
tilbage og se det hele igen fra flere vinkler, siger 
Henning Jensen.
Flere trænere er ved at finde ud af, at det ikke er 
lykken at lave talentskoler med de bedste. 
- Det er med til at smadre foreningerne, hvor de 
unge hører til. Bliver de unge så alligevel sorteret fra 
på talentskolen, vælger de at stoppe allerede som 
15-16-årige. Jeg tror dog på, at fællesskabet er på vej 
tilbage i sportens verden. Det vil også betyde, at det 
bliver lettere at rekruttere dommere, siger Henning 
Jensen.
Han tog selv håndbolddommerkort i 1973 på Aarhus 
Idrætshøjskole.
- Men jeg har aldrig brugt det. Jeg har altid været 

fjerdedommer. Der var de to på banen og modstan-
derholdets træner - og så var jeg fjerdedommer, 
siger Henning Jensen med et smil.

Comeback som træner

Henning Jensen har selv gennem årene været en al-
sidig idrætsmand med et udgangspunkt i håndbold, 
hvor han gennem 80’erne var en frygtet playmaker 
i HFS og senere Dagnæs IF. Han vender efter nog-
le års pause tilbage til trænergerningen, når han i 
næste sæson sammen med sin gamle makker Søren 
Rasmussen står i spidsen for samarbejdet mellem 
Klakring og HSR’s damer.
- Vi skal have to hold fra to klubber til at fungere i et 
fællesskab. Det betyder, at vi skal snakke sammen 
efter træning. Der skal også være noget uden for ba-
nen, hvor vi kan snakke om arbejde, familie og andre 
ting. Tredje halvleg var meget populær tidligere, og 
det skal vi tilbage til. Det er den måde, vi undgår så 
meget ”affald” som i de talentskoler, siger Henning 
Jensen.
Han bruger også sit gode humør til at ryste spillerne 
sammen, og lidt selvironi er ikke af vejen.
Derfor får vi lige den her med på falderebet:
- Jeg er sikker på, at Horsens’ internationale dommer 
Charles Pedersen aldrig var nået så langt, hvis han 
ikke havde øvet sig på mig, siger Henning Jensen.
Som spiller var Henning Jensen forud for sin tid ved 
at være i dialog med dommerne.

Henning Jensen er skoleleder på Hulvej Skole, men han har også et 
langt liv i håndboldens verden. Foto: Jens I. Rasmussen
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Centerchef Peter Nielsen fra Hedensted har sit 
bud på, hvorfor der er færre håndboldhold og 
færre håndbolddommere

Af Jens I. Rasmussen

- Østjysk HK er et godt billede på, hvad der er sket i 
håndboldklubberne i de sidste 10 år. Tidligere havde 
vi hjemmestævne en søndag i alle tre haller fra kl. 9 
til klokken 20. I dag er der på en søndag kun hjem-
mestævne i en hal i et kortere tidsrum, siger Peter 
Nielsen.
Han har som leder af Hedensted Centret, der tidlige-
re hed De Østjyske Idrætshaller, sin gang i tre haller 
og følger håndboldsporten i Østjysk HK på nærme-
ste hold. 
Peter Nielsen har også en fortid som spiller, træner 
og dommer.
Han giver til dels turneringsstrukturen i DHF og JHF 
skylden for, at håndbold er ved at blive aflivet flere 
steder rundt om i Danmark.
- Forenings-Danmark er under pres. Der skal tænkes 

nyt, ellers dør breddehåndbolden, lyder det bomba-
stisk  fra Peter Nielsen.
- Det er familie-ødelæggende at spille hver søndag, 
sådan som familiemønstret er i dag.  Børnefamilier i 
dag har ikke tid til noget. Hvorfor ikke spille stævner 
en søndag en gang om måneden med tre-fire kampe 
og holde fri med familien de andre weekender? siger 
Peter Nielsen.
Han ser da også en tendens i Østjysk HK til, at halv-
delen af kampene bliver spredt ud på hverdagsafte-
ner. 
- Se dog på strukturen. Det er også ødelæggende 
for klubberne, at DHF har tilladt efterskolerne at 
deltage i sine turneringer. De bedste spillere samles 
i enklaver, der styrer udviklingen, og de efterlader 
sorte pletter andre steder på landkortet, siger Peter 
Nielsen. 
Han peger på, at elitespillere kan fødes alle steder og 
i alle klubber. 
- Det viser historien. Se blot på, hvor mange af de 
gamle landsholdspillere, der kom ude fra klubber på 
bøh-landet.

Centerleder: Forenings-Danmark 
er under pres

ALSIDIGT MØDESTED 
FOR FIRMAER VED 

E45

KAPACITET FRA 8 
PERSONER OP 

TIL 2000!

KONTAKT:
PNI@SVOM.DK

20130721

KURSUS, SALGSMØDE 
ELLER FOREDRAG PRÆCIS 
EFTER JERES BEHOV

 Professionelle og moderne faciliteter

 AV-udstyr, whiteboards og trådløst internet

 Forplejning fra Cafe H

 Firmamotionsdag/eventdag

 De perfekte rammer for dit næste arrangement

HEDENSTED CENTRET        GESAGERVEJ 68-70        8722 HEDENSTED        75 89 18 99        WWW.HEDENSTEDCENTRET.DK
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Det kommer bare ikke til at ske i fremtiden, for bred-
dehåndbolden er ved at blive ødelagt, siger Peter 
Nielsen.
Som det er nu, er han ikke i tvivl om, at eliteklubber-
ne nok skal lave de spillere, der er brug for.
- Der bliver stadigvæk udviklet mange dygtige 
ungdomsspillere, men hvis de ikke kommer på en 
kontrakt i en 1. divisionsklub eller ligaklub, stopper 
de. De har ikke lyst til at spille i de lavere divisioner. 
I dag er breddehåndbold jo helt op til 2. division. 
Det er ikke altid nok for de unge spillere, siger Peter 
Nielsen.
I hans optik er det også frivilligheden, der er under 
pres i danskernes  fortravlede hverdag.
- Det er de unge og de gamle, der skal køre håndbol-
den videre som ledere og dommere. Ikke forældre-
ne. De har ikke tid, siger Peter Nielsen.

Lynkarriere og tidligt stop

Peter Nielsen havde selv en lynkarriere som dom-
mer, men han stoppede tidligt.
- Jeg startede som dommer i en ung alder. Jeg var 
makker med Lars Schreiber, og vi susede op igen-
nem rækkerne. Der opstod det problem, at jeg var 
spiller samtidig i Horsens HK. Det accepterede man 
ikke dengang i DHF. Jeg syntes, det var vigtigt at have 
spilforståelse som dommer. Det fik jeg ved at være 
spiller, og jeg dømte ikke i den række, hvor jeg selv 
spillede. Men sådan måtte det ikke være, fortæller 
Peter Nielsen.
Efter fem-seks års dommergerning var parret nået 
op i 3. division, herrer og 2. division, damer.
- Vi dømte en kamp i Randers og havde en interna-
tional bedømmer. Vi fik en god nok bedømmelse. 

Men vi fik også nogle ting at vide, som gjorde, at vi 
stoppede efter den dag. Vi var for smarte, og vi var 
nok kørt for hurtigt igennem rækkerne. Vi stoppede 
selv, og det var vores egen fejl, siger Peter Nielsen.
Håndbold har altid fascineret ham. Han startede 
som træner i Dagnæs IF som 13-årig, og han var 
senere træner i blandt andet HSR og Østjysk HK. Det 
blev til 30 år som håndboldtræner. 

Ros dommerne

I Østjysk HK har der tidligere været problemer med 
at opføre sig ordentligt over for dommerne. Men det 
er der blevet taget hånd om, og Peter Nielsen har 
også her gjort sin indflydelse gældende som center-
leder.
- Det starter hos spillere og trænere med at have 
respekt for dommerne.
Roser man som træner en dommer for at dømme 
imod sit eget hold, viser man sine spillere, at man 
har respekt for dommerne og deres arbejde. Det 
giver også spillerne noget at tænke over, siger Peter 
Nielsen.
Som dommer gik Peter Nielsen ind for at snakke 
med spillere og trænere, blot det ikke blev person-
ligt.
I dag er han meget imponeret af Danmarks par num-
mer et, Mads Hansen og Martin Gjeding.
- De er imponerende at følge med i deres sjove be-
mærkninger, hvor spillerne lige tænker: Hvad siger 
jeg lige til det? Det viser overskud hos et dommer-
par. De accepterer, at alle laver fejl. Det skal alle 
kunne acceptere. Man skal også erkende, at det er 
svært. Men man kommer længst med anerkendelse 
frem for brok, siger Peter Nielsen.

Peter Nielsen følger 
med i håndboldens 
verden via sit job som 
centerleder. Foto: Jens 
I. Rasmussen
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Ovenstående overskift skal markedsføre kom-
mende landsstævner. Jeg tilslutter mig fuldt ud. 
Sådan har det nemlig også været ved de fem 
Landsstævner, som jeg har deltaget i

Af Bjarne Hay

Jeg har haft den store fornøjelse at være til DGI’s 
Landsstævne fem gange. De to første gange var som 
spiller og første gang i Esbjerg i 1976 som junior 
håndboldspiller i Dagnæs IF. Vi gik sammen med 
Ejstrupholm og Lund IF om at lave et hold. En enkelt 
havde sneget sig med fra Brædstrup. Det var vores 
dommerkollega Bjarke Søndergaard. Tommy Poul-
sen var ung journalistelev på Horsens Folkeblad og 
dækkede med stor iver stævnet. 
Som spiller deltog jeg også i Odense i 1985, hvor det 
var brødrene Erik og Finn Glyngfeldt fra Torsted, der 
førte an på holdet. Det var efter samme koncept: 
Det vigtigste var at have det sjovt, og der var plads til 
alle.
Det var ved samme stævne, at Claus Møller styrede 
juniorholdet for drenge med stor autoritet, og der 
var et fantastisk sammenhold og vild god stemning 

på Kragsbjergskolen, hvor håndboldspillerne boede 
sammen med gymnaster og andre idrætsgrene. Der 
blev skabt venskaber og netværk, som man brugte 
mange år efter.
Mit første landstævne som dommer var i Svend-
borg i 1994. Jeg boede i Gråsten på det tidspunkt 
og dømte sammen med min sønderjyske makker 
Allan Høegh, der udover at være en god dommer var 
trafikassistent hos DSB. Han var en kæmpe støtte, 
da jeg til sådanne stævner har mere end svært ved 
at finde de rigtige busser, eller hvor de forskellige 
arenaer lå. De senere VM-dommere Per Olesen og 
Lars Ejby deltog også sammen med andre dommere, 
man kendte.
Mine dommerkollegaer fra Sønderborg Håndbold-
dommerklub Anne Hansen og Svend Jakobsen døm-
te mixfinalen i senior med dronning Margrethe som 
tilskuer. Landsstævnet i Svendborg nåede op på over 
40.000 deltagere og Lars Lilholt stod for landsstæv-
nesangen, der havde omkvædet: 
-Mennesker mødes tilfældigvis hvor, vejene krydses 
og hjerterne slår. Livet går videre, men aldrig som 
før, det er op til os selv, hvad vi gør og tør.

Tag til Landsstævne: Mærk pulsen 
og mød magien

Åbningsceremonien ved landsstævnet 2009 i Holbæk var et flot skue. Foto: Bjarne Hay
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Bjarne Hay ved det seneste 
landsstævne i Esbjerg 2013.

Da jeg så flyttede  tilbage til Horsens deltog jeg i 
Landsstævnet i Haderslev i 2006 sammen med Bjar-
ne Jensen fra Rask Mølle. Der var også her et højt 
sportsligt niveau, og vi nåede en finale, som vi havde 
håbet på. Så vidt jeg husker var det finalen i Grand 
old girls.
Som til de andre landsstævner mødte vi festlige 
mennesker fra de andre sportsgrene, og selv om vi 
syntes gymnasterne som altid styrede for meget, var 
der aldrig et ondt ord mellem idrætsudøverne og 
tilskuerne.
Atmosfæren gjorde, at man slappede af og nød det. 
På stævnepladsen blev jeg en dag råbt an af den 
legendariske silkeborgdommer Mogens Jensen, der
havde taget turen til Haderslev som turist. 
Han var i højt humør på trods af, at han sagde, at 
hans sommer var mere eller mindre ødelagt, da alle 
favoritterne var smidt ud af Tour de France på grund 
af doping. Jeg var også træt af det, men skidt. Vi var 
til Landsstævne.

Blev vækket midt om natten

Jeg deltog i det sidste Landsstævne i Esbjerg i 2013 
sammen med min makker Torben Løvborg. På 
dommerlisten var også Gert Lau, Dan Christiansen 
og som udvikler Henrik Hansen. Gengangere fra 
tidligere Landsstævner var der mange af her i blandt 
Bjarke Søndergaard, der dømte beach håndbold 
sammen med Holger Villadsen.  Ved åbningsceremo-
nien på et fyldt Esbjerg Stadion, kaldet Blue Water 
Arena endte vi ved en fejl i VIP området sammen 
med den nuværende kredsformand Kent Nikolajsen 
og hans makker Michael Mikkelsen. 
De sagde, at der var gratis drikkevarer i baren, man 
skulle bare hente. 

Vi troede ikke på dem i første omgang, men det pas-
sede. De grinede lidt af os. 

Torben og jeg lå på værelse med de to ligadommere 
Per Olesen og Henrik Mathiesen fra Vejle. De havde 
begge været til mange landsstævner, og var helt 
nede på jorden. En nat da Per Olesen kom lidt sent 
hjem fra byen, vækkede han mig, og spurgte mig, 
om jeg som skolelærer havde tjek på, hvordan man 
sætter komma. Jeg blev overrasket over, at en af ver-
dens bedste dommere kunne spørge om dette, men 
blev selvfølgelig også beæret. Vi blev dog enige om 
at gemme det med kommaet til en anden gang, men 
vi har dog aldrig snakket om kommaer siden. 
Efterfølgende kunne Per måske godt se, det var lidt 
uheldigt med vækningen, så Henrik Mathiesen og 
ham inviterede Torben og jeg med ud af spise, da vi 
havde dømt vores sidste kampe ved stævnet. Vi be-
talte dog selv. Det blev mere end festligt og sidst på 
natten, da det sluttede, havde jeg igen svært ved at 
finde hjem. Til min store glæde mødte jeg min gamle 
makker Henrik Hansen, der som stifinder altid kan 
finde vej. Han nuppede en taxi for næsen af dem, 
der havde bestilt den, og vi fik fortjent en sviner med 
på vejen, da taxaen kørte mod skolen, hvor vi boede.
Ved landsstævnet i Esbjerg  kunne vi mærke, at det 
sportslige på håndboldbanen var gået meget tilbage. 
Der var meget få seniorkampe, og vi blev udviklet af 
Henrik Hansen i en Grand Oldgirls kamp. 
Ved det kommende Landsstævne i Ålborg har vi 
hørt, at der kun er håndbold en dag, og så kan man 
deltage i andre idrætsgrene de andre dage. Det er 
en kedelig udvikling. Jeg er sikker på, at det bliver en 
stor fest, men på lang sigt holder det ikke. Håndbold-
spillere kommer for at spille håndbold og håndbold-
dommerne vil rigtig gerne dømme dem alle dagene.
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Dommerne hyggede sig i Stensballe efter finaler-
ne med fællesspisning og fri bar 

Af Annelise Jespersen, med i stævneledelsen i Stensballe 
IK i 15 år

I alle de 17 år, hvor påskestævnet Euro-Cup kørte i 
Stensballe, blev finalerne spillet søndag aften uden 
dommerhonorar.

Til gengæld blev de dommere, som havde dømt, 
bespist i klublokalet med alt hvad de kunne spise og 
fri bar.
Det ville nok ikke kunne lade sig gøre i dag.
Dengang kunne dommerne også fløjte hele påsken 
uden vrøvl med honorarer.
Det skal dog siges, at de første mange år sad kasse-
reren og skrev checks til dommerne, så de fik deres 
honorar med det samme.

Euro-Cup i Stensballe var en 
tradition i påsken i 17 år

Tryghed og garanti

Uanset hvor du har købt 
din nye bil, så bevarer du 
fabriksgarantien, når du 
får den serviceret hos os.

Vi stempler i servicehæf-
tet og sørger for, at du får
dokumentation for korrekt 
udført service.

- ved service og reparation hos os

 Bevar din 
fabriksgaranti

Læs mere om vores
fabriksgaranti
på automester.dk

Bevar 

fabriks-

garantien

Hansted Autoservice
Egebjergvej 136 • 8700 Horsens
Tlf. 7626 9096 • www.hanstedautoservice.dk



75

De to dommere Ib Olesen og Ole 
Futtrup fortæller dommerbordet, 
hvordan tingene skal være under et 
finalestævne i Euro-Cup.

Henning Smidstrup viser vejen 
i en herreynglinge finale.

Leif Andersen i en herreynglinge-
finale sammen med sin makker 
Henning Smidstrup.
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Fra venstre tidligere dommer 
Erik Grouleff, stævneleder Jørgen 
Iversen og påsætter Lars Nielsen 
vender stævnets forløb i Stensballe.

Den altid arbejdsomme og hjælp-
somme halinspektør Knud Kristen-
sen, som desværre ikke er iblandt 
os mere, var altid villig til at holde 
længere åbent i cafeteriet, når dom-
merne var i hallen i Stensballe.
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Dommerklubben var i en årrække fast inventar 
ved Puma-Cup i Støvring

Af Benny Andersen

Her i jubilæumsåret er det 18. gang, at Puma Cup er 
blevet afviklet. Denne gang blev der spillet i otte hal-
ler med deltagelse af 90 hold fra primært Danmark, 
men også fra Tyskland og Norge. Tidligere var der 
noget større tilslutning til disse stævner.
Gennem adskillige år har håndbolddommerklubben 
været en del af dette stævne. Der har typisk været 
sendt otte mand af sted hvert år. Hvornår det star-
tede ved ingen med sikkerhed, men i hvert fald fra 
2007 og nogle år frem var vi godt repræsenteret.
I påsken 2008 havde jeg fornøjelsen at være med. Vi 
var da også fire par dommere – nemlig Henrik Niel-
sen, Bjarne Hay, Erik Hansen, Benny Davidsen, Dan 
Christiansen, Morten Gisselmann, Jens Nellemann og 
Benny Andersen.
Husker tydeligt, at fredagen bød på kampe fra tidlig 
morgen og langt ud på aftenen. Kvoten var den dag 
13 kampe til Jens Nellemann, medens jeg kunne 
nøjes med 12 kampe. Om lørdagen lidt færre kampe, 
men alligevel nok at se til. En lidt speciel oplevelse 
havde vi fire, som var i hallen i Skørping.  Ved mid-
dagstid havde vi en pause alle fire. Hurtigt blev vi 
enige om, at vi skulle have noget frisk luft. Så Bjarne 
Hay, Bjarne Nielsen, Jens Nellemann og underteg-
nede kørte de få kilometer, som der var til Rebild 
Bakker. Her spadserede vi en god tur i det kuperede 
terræn i vore flotte paradedragter, som passede fint 
til farven af dejlig hvid nyfalden sne. Måske en lidt 
kold omgang, men vi havde ikke mere tøj med og en 
enkelt klarede turen i et badetøfler. 

I vort lille rum i Støvring kunne der udveksles drilske 
erfaringer fra dagens kampe:

Der skal en god psyke til at være sammen over så man-
ge dage: Her et eksempel på kærlig omsorg: En aften, da 
vi alle var tilbage fra kampene, berettede Benny David-
sen stolt, at han havde haft en situation med frikast ef-
ter tid fra banens midte – spilleren stillede op og kylede 
bolden i mål – men hvad den opmærksomme dommer 
Benny Davidsen havde set var, at spilleren havde flyttet 
sin fod, så han fløjtede overtrådt. Her kom træner og 
spillere helt op i det røde felt. 
Men min kendelse var rigtig, sagde Benny Davidsen med 
fuld overbevisning. Dog mente han ikke, at han vil blive 
inviteret til Rosenholm for at dømme efterfølgende. Det 
er så her, at man får hjælp af venlige kolleger. Vi var så 
nogle stykker, der lige syntes, vi ville bore lidt i den ken-
delse. Så vi gik til stævnekontoret efter en officiel kuvert 
og noterede protest fra Rosenholm. Senere om aftenen 
kom Bjarne Hay så med den omtalte kuvert og fortalte 
Benny Davidsen, at man havde modtaget en protest fra 
kontoret, som Benny Davidsen skulle kommentere. Her 
må det siges at Benny Davidsens ansigtsudtryk – var 
turen værd – der blev fuldstændig ro -  ”Ja, det må jeg 
så gøre”, sagde Benny Davidsen og åbnede kuverten. 
Han tog indholdet ud – et scoringskort med påskriften 
”OVERTRÅDT” – og alle skreg af grin. 

Utrolig så mange lyde en flok dommere kan lave om 
natten, når vejret enten trækkes ind eller pustes ud. 
Men de mange kampe havde gjort os trætte, så søvn 
fik vil alle. Turen sluttede søndag formiddag med et 
par finalekampe, inden turen gik sydpå.
De følgende år sendte dommerklubben også dom-
mere til det ganske udmærkede stævne. Af tilgæn-

Godmodige drillerier ved Puma-Cup

Jens Nellemann, Henrik Nielsen, Bjarne Hay 
på tur på de sneklædte højdedrag i Rebild 
Bakker – og fotografen Benny Andersen.

geligt materiale kan det oplyses at 
følgende i hvert fald har deltaget, 
måske også flere.
Dommerne var: Jørgen Neve, 
Morten Gisselmann, Erik Hansen, 
Henrik Nielsen, Ib Olesen, Steen 
Bendixen, Henrik Hansen, Bjarne 
Hay, Benny Davidsen, Dan Chri-
stiansen, Jens Nellemann, Benny 
Andersen, Bjarne Simonsen, Kaj 
Frostholm, Henrik Lund, Paw 
Jakobsen, Steffen H. Sørensen, 
Jeppe Fisker, Annelise Jespersen, 
Gert Lau, Casper Commerou Pe-
dersen, Mikkel B.S. Sørensen.
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Leon Jakobsen har været med til stævne i Flens-
borg som dommer i 15 år

Af Leon Jakobsen

Gennem mange år var turen til DHK Cup i Flensburg 
en årlig tilbagevendende begivenhed i den første 
weekend efter påske.
De, som var med på den tur, tog det som en god og 
hyggelig afslutning på en lang sæson.
Gennem alle de år vi fra Horsens har været med i 
Flensburg, har der været mange forskellige domme-
re med dernede. Men der var også en fast stamme 
som var med hvert år. Rekorden er 24 dommere.
Vi tog af sted fredag sidst på eftermiddagen, og i 
flere år delte vi bus med Lund IF, som lige fra starten 
af DHK Cup har været fast inventar ved stævnet
De sidste år, vi var af sted, havde vi vores egen bus. 
Det var nok også bedst sådan.
Fredag aften var der hygge, og mange spillede kort. 
Nogle tabte, andre vandt, men der var ingen sure 
miner næste dag. Sådan en fredag aften ”smagte” 
rigtig godt, men lørdag morgen var alle mand klar til 
komme ud i hallerne og dømme kampene. Inden var 
der jo morgenmaden, som blev serveret på skolen, 

hvor vi var indkvarteret. En fast del af morgenmaden 
var en Gl. Dansk lige til at komme i gang på.
Jeg har selv været med i DHK Cup gennem mere end 
20 år. Først som træner og i 15 år som dommer. I de 
sidste 10 år havde jeg ansvaret for påsætningen til 
stævnet.
Vi har været mange forskellige dommere med, og 
tidligt tog vi også nogle meget unge dommere med. 
Blandt andre Martin Hjortshøj, som desværre valgte 
trænergerningen i stedet for dommergerningen, og 
vores nuværende ligadommer Jakob F. Hansen.
De dømte mange kampe dernede og dømte også 
deres første to dommer kamp i DHK Cup, nemlig en 
finale i Idrætshallen med op mod 6-700 tilskuere.
Vi har også ved dette stævne haft mange sjove og 
dejlige oplevelser sammen med gode kollegaer. 
Desværre stoppede det, da DHF/JHF blandede sig i, 
hvordan sådanne stævnet skulle honoreres.
Når stævnet var forbi søndag sidst på eftermidda-
gen, var det tid til hjemturen. Men inden skulle der 
naturligvis handles ind ved grænsen. Et år måtte det 
punkt desværre udgå, da busselskabet havde glemt 
at hente os. Da bussen endelig kom, var alle kiosker 
lukket.

Gode minder fra DHK CUP i Flensborg
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Dommerklubben var i en årrække med ved Rød-
spætte-Cup i Frederikshavn, og det var en stor 
gevinst for udviklingen af dommere
 
Af Jens I. Rasmussen

En ting er at dømme kampe og få udvikling bagefter 
søndag efter søndag af en enkelt ”bedømmer”, men 
det giver endnu mere i et intenst forløb ved et af de 
store stævner, hvor mange dommere er samlede.
- Sådan har det også været ved Rødspætte-Cup i Fre-
derikshavn, hvor vi har deltaget i fem-seks år med 26 
dommere fra kreds 6. Vi har brugt stævnet til talent-
udvikling af vore unge dommere, og vi har haft både 
Kjeld Løvkvist og Mogens Jensen fra Silkeborg med 
som udviklere, fortæller Ole Futtrup fra Håndbold-
dommerklubben Østjylland.
Rødspætte-Cup er et ungdomsstævne, som er kendt 
for sit høje internationale niveau.
- Et sådan stævne er kimen til sammenhold blandt 
dommere, og det giver ejerskab til det, at være dom-
mer, og det giver efterfølgende en bedre snak, når 
vi mødes ude i hallerne bagefter, siger Ole Futtrup, 
der havde fornøjelsen et år at dømme en finale ved 
Rødspætte-Cup mellem svenske Sävehof og Rækker 
Mølle.
Det var sammen med Palle Kudsk.

Rødspætte-Cup blev brugt 
som talentudvikling

Dommerne fik en medalje for at dømme pigernes landskamp ved 
Rødspætte-Cup mellem Danmark og Norge.

Fra venstre dommerne Jeppe 
Fischer,  Mark Løvborg, Henrik 
Nielsen og Torben Løvborg ved 
Rødspætte-Cup. 
Foto: Bjarne Hay
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De udendørsstævner var altid en god oplevelse 
på Bankager og i Søvind

Af Ib Olesen

Det var helt fantastisk at få lov til at deltage som 
håndbolddommer ved Dagnæs IF’s og Horsens 
KFUM’s udendørsstævne, der blev holdt på banerne 
ved Bankagerhallen.
Vi mødtes altid inden stævnet i et klasselokale ved 
hallen, hvor kamppåsætter Lars Nielsen – et helt 
sikkert must – medbragte rundstykker og smør. Her-
efter blev kampene fordelt. Der var altid en ”naturlig” 
kamp for at få de bedste kampe – og helst baner, 
hvor der var afbud på. JOKER.
En af de mest sjove oplevelser – foruden håndbol-
den – var en dommer kaldt SAIMON (Mogens Simon-
sen). Når stævnet var afsluttet, og der blev udbetalt 
honorar – det var tider med kontant afregning – så 
modtog SAIMON 25 øre – resten var blevet brugt til 
dommernes velvære. Det var en kammerat!
Når stævnet var færdigt, tog dommerne og de 
længselsfulde – koner-kærester etc. - på restaurant 
Helene, hvor stævnet blev værdigt afsluttet.
Det gav et utroligt sammenhold, der også var ”guld” 
værd i dagligdagen.

Dommernes eget telt i Søvind

Søvind GIF afholdt også et udendørsstævne, hvor 
der på pladsen var opstillet et telt, specielt til dom-

merne. Et dejligt telt, der blev flittig brugt, og jeg er 
sikker på at Charles’ søn husker opholdet i teltet.
Der var også her kontant afregning. Så der blev købt 
rigelig med væde.  Der var pant på flaskerne, så” lille” 
Charles tjente en god hyre, da det var ham, der stod 
for serveringen.
Efter stævnet ”smuttede” Villy Frederiksen, min 
makker Kaj Erik Jensen og jeg ned på kroen, hvor vi 
efter kort tid måtte trække os tilbage, da vi var alt for 
dygtige til at rafle.
Disse udendørs stævner er desværre ved at være en 
saga blot – ærgerligt for det gav et fantastisk sam-
menhold og ”viden” om ens ”arbejdskammerater”
Ved læsning af ovenstående skal naturligvis bemær-
kes, at det ikke var ”fis og ballade” det hele – det 
sportslige islæt blev ikke GLEMT UNDER STÆVNET.

Venskab via dommergerningen

En af ”vores” bedste dommere og alle dommeres 
ven – Steen Bendixen - vil jeg helt sikkert nævne 
her. Steen og jeg har dømt sammen i mange år og 
opnået et utroligt venskab, hvilket har medført, at 
Steen har deltaget i familiefester – blandt andet til 
min datters bryllup.
Jeg skriver dette for at vise, hvad dommergerningen 
kan føre til af venskab – så
BLIV HÅNDBOLDDOMMER.

Sommerstævner gav godt kammeratskab – 
også uden for banen

Dommerne fik altid et minde med hjem fra stævnet 
i Søvind. I 1979 var det et glaskrus.
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Dommere på tur i 1996: Hans-Jørn Pold og 
Ib Olesen.

Dommerhygge med Bjarne Simonsen, Steen 
Bendixen og Dan Christiansen.



83

Horsens Cykler er en blandt mange trofaste 
sponsorer i Håndbolddommerklubben Østjylland

Tekst og foto: Bjarne Hay

Håndbolddommerklubben Østjylland har gennem 
mange år haft et godt samarbejde med lokale 
sponsorer, som dermed er med til at støtte de unge 
dommere og deres karriere som håndbolddommere 
i de lokale haller. Et af de firmaer, der trofast har 
holdt ved gennem årene og dermed bliver kraftigt 
eksponeret på vores hjemmeside er: Horsens Cykler 
ved Kai Verner Andersen.
Webmasteren i HKØ har i forbindelse en forårsrepa-
ration af den gamle mountainbike haft en snak med 
indehaveren om forretningen, sport, sponsering og 
netværk i idrætsmiljøet. 
Jeg besøgte Horsens Cykler en torsdag eftermid-
dag i slutningen marts. Forretningen har adressen: 
Sønderbrogade 29 i Horsens, men det er naturligt at 
parkere på Kvicklys gamle parkeringsplads, hvor der 
er masser af pladser. 
- Husk at stille P-skiven siger Bjørn, der er den ene af 
de to ansatte. 
Efter at have lavet en aftale om reparationen, spør-
ger jeg efter Kai Verner med en kommentar om, at 
det handler om sponsering.  ”Så er han her ikke”, 
bliver der sagt med et stort smil. ”Kom bare ind lyder 
det ude fra kontoret” og Kai Verner tager imod og 
byder på slik. Stemningen er god, og snakken kom-
mer hurtigt i gang.
Kai Verner er født i 1956 og den første kobling til 
cykling kommer, da han fortæller, at han simpelthen 
er opkaldt efter den legendariske cykelrytter Kay 
Werner, der var seksdagsstjerne i datidens par nr. 7.

Cykelhandleren står aldrig af

Kai Verner Andersen har sin forretning på Sønderbrogade i Horsens. 
Foto: Bjarne Hay

Kai Verner Andersen har om nogen 
støtter idrætslivet i Horsens, og ikke 
mindst håndbolddommerklubben. 
Foto: Bjarne Hay
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Kai Verner har arbejdet med cykler siden 1970, hvor 
han gennem fem år var på Hede Nielsens cykelfabrik 
i Horsens. Senere reparerede han cykler for post-
væsnet, og i 1996 købte han engrosleddet: Horsens 
Cykler på Alrøvej.
Han flyttede til den nuværende adresse i 2006, og 
siden er det ”kørt” derud af. 

Kan lide sportsmiljøet

Vi snakker lidt familie og fælles bekendte, men så er 
jeg nødt til at trække den bestilte opgave frem: 
Hvorfor er du blevet sponsor i HKØ? Svaret kommer 
uden tøven: 
- Det er af idealistiske årsager, jeg kan lide at gå 
til sportsarrangementer og møde mennesker i de 
forskellige sportsmiljøer. Det er let at skabe netværk 
her, og det er folk, man falder godt i hak med. Han 
er selv motionsrytter i Lund.
Han nævner, at Finn Jakobsen, der har været dom-
mer i HKØ i flere årtier, kommer flere gange om 
ugen og hjælper til, og så bliver der snakket hånd-
bold og alle andre sportsgrene.

Jeg spørger Kai Verner, om han har haft andre spon-
sorater, og det har han: Sølvpartner i AC Horsens, 
støtte til HH-pigerne i deres storhedstid i ligaen, og 
sponsorater i HIC, Basketball. 
Kai Verner vil naturligvis også gerne have at alle 
sportsfolkene, som han sponsorerer bliver kunder 
i forretningen, som han til slut viser rundt i. Når 
man kommer ind, kommer man til disken, går man 
til venstre kommer man til værkstedet. Til højre får 
man øje på en veteranmotorcykel fra Gisella, flanke-
ret af to veterancykler med hjælpemotorer, i datiden 
kaldet ”Røvfræsere”. På begge sider i forretningen er 
der masser af nye cykler til et hvert brug. 
Besøget er ved at være slut og Kai Verner bekræfter, 
at han også det kommende år er sponsor i Hånd-
bolddommerklubben Østjylland. Jeg takker og siger, 
at sponsorerne rent faktisk gør en forskel i vores 
dommerklub. Der bliver nikket med kommentaren: 
”Du kan hente din cykel i morgen”. 

HORSENS CYKLER
Kaj Verner Andersen

Sønderbrogade 29 · 8700 Horsens

Tlf. 75 65 48 46

Åbningstider 
Mandag - torsdag  8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 18.00
Lørdag 9.00 - 13.00
www.horsenscyckler.dk

KÆMPE UDVALG AF ELCYKLER
Hos os er der ingen bøvl,  
siger vores kunder!

Kom og se  
det store  
udvalg  
af cyker

•  Stor ekspertise i elcykler
•  Alt indenfor reparationer af cykler m.m.
•  Vi er godkendt som din cykelfagmand
•  Parkering lige ved døren
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20 procent af dommerklubbens medlemmer 
kommer fra Gedved

Af Henning Winther

Den lille by Gedved nord for Horsens repræsenterer 
en bemærkelsesværdig stor del af dommerklubbens 
medlemmer. Således er der pt. hele 10 aktive dom-
mere svarende til over 20 procent af den samlede 
aktive medlemsskare i HKØ. 
Det er interessant at kigge på, hvorfor man kan sam-
le så mange dommere fra en by med kun syv aktive 
turneringshold. Tænk bare hvis man kunne komme 
frem til en situation, hvor hver klub bidrog med 
mindst én dommer pr. tilmeldt klubhold i området.
Gedved IF er en breddeklub, som arbejder meget 
med det sociale aspekt. Det at være en del af et fæl-
lesskab, hvor målet er at have det sjovt sammen, er 
en væsentlig andel af det at være i klubben. Det går 
også igen blandt dommergruppen, hvor man har et 
fællesskab man er en del af. 

At være dommer i Gedved IF, er noget de øvrige 
medlemmer ser op til og har respekt for. Dommerne 
er en del af klubben, og det anses som en del af den 
frivillige indsats. Klubben betaler således også for 
dommernes/medlemmernes videreuddannelse. 
Dommerne har ofte andre roller i klubben, så som 
træner, spiller, leder eller frivillig hjælper og er ofte 
en del af ildsjælene i klubben. I mange tilfælde er 
ægtefællen/kæresten og nogen gange også børnene 
involveret i klubben og det sociale liv omkring den. 
På den måde sikres opbakningen i hjemmet. Det er 
vigtigt for at man kan få den nødvendige tid til at 
være dommer.
Rekrutteringen af nye dommere sker også via det 
sociale netværk i klubben (mund-til-mund metoden), 
hvor man typisk kigger på medlemmerne i U14/U16 
aldersgruppen og blandt forældrene til de yngre 
spillere. Når snakken så går i gruppen, fortæller man 
om de positive og sjove oplevelser, man har som 
dommer.

Gedved-klanen

Det er lykkedes at samle 
otte af de 10 dommere, 
som kommer fra Gedved. 
Det er fra venstre Bjarne 
Poulsen, Henrik Rosen-
berg, Henrik Udsen, Ole 
Futtrup, Jeppe Fisker, 
Henning Winther, Lene 
Harpøth Ifversen og 
Mikkel Lund. De to fravæ-
rende dommere er Laura 
Lund og Henrik Lund. 
Foto: Jens I. Rasmussen
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Nogle gange vækker det interessen, og folk bliver 
spurgt om de ikke kunne tænke sig at prøve. Det er 
en løbende aktiv indsats som de nuværende dom-
mere og klubledere er en del af. 
Klubbens håndboldafdeling har et mål om at have 
så mange dommere som muligt blandt klubbens 
medlemmer, og har de ikke lyst til at dømme efter at 
have prøvet det så er man stadig en aktiv del af klub-
ben som frivillig – så kan man i stedet fokusere på at 
hjælpe til som træner, leder eller frivillig hjælper.
Som klub sættes der også fokus på, at dommere 
andre steder fra har en god oplevelse ved at komme 
i Gedved. Derfor er der selvfølgelig også altid kaffe 
på kanden og vand på køl, når man som dommer 
kommer og gæster klubben. Det er klubbens hold-
ning, at det skal være en god oplevelse for alle at 
være til håndbold. Derfor skal der altid være plads til 
en god og positiv snak både før og ikke mindst efter 
kampen.

Hvis man så skal kigge på, hvorfor der er så mange 
dommere fra Gedved og prøve at få det ud til andre 
klubber, skal man forsøge at integrere dommerne 
meget mere som en del af klubben og dens sociale 
liv. Det er vigtigt at skabe et fællesskab som også 
er synligt blandt klubbens medlemmer. Derved kan 
spillere, forældre og andre se og høre de positive 
historier, der er blandt dommerne. Det skal være 
et fællesskab, som det er attraktivt at være med 
i, og det er vigtigt at dette er synligt som en del af 
klubmiljøet. Det er klart at denne metode fungerer 
bedst i klubber, hvor det sociale fællesskab (bred-
deklubberne) er vigtigere end resultater og indivi-
duelle mål (eliteklubberne). Det betyder ikke, at en 
dommer ikke kan have individuelle mål om at blive 
elitedommer. Men den del af dommeruddannelsen 
og karriereplanen skal dommerklubben nok tage sig 
af at hjælpe med.
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Sydbank-direktør: Uden dommere 
er der ingen sport

Flemming Hansen, 
direktør i Sydbank-
afdelingen i Horsens.

Sydbank Fonden giver donation til Håndbold-
dommerklubben Østjyllands jubilæum

Af Jens I. Rasmussen

Dommernes betydning og præstationer bliver værd-
sat andre steder end i klubberne og i egne rækker. 
Det er Sydbank et bevis på, og banken vil gerne 
spejle sig i sportens verden med dens mange gode 
værdier.
- Dommerne er en vigtig del af sporten, og uden 
dommere bliver der ikke spillet kampe. Derfor vil vi 
gerne støtte dommerne, og 50-års jubilæet i Hånd-
bolddommerklubben Østjylland er en god lejlighed 
til at  gøre det. Det er en vigtig mærkedag for klub-
ben, siger filialdirektør Flemming Hansen fra Syd-
banks afdeling i Horsens.
Det er Sydbank Fonden der giver 
en engangs-donation til Hånd-
bolddommerklubben Østjylland 
i anledning af jubilæet.
- Vi støtter gerne sporten. Det er 
vigtigt, at børn og unge dyrker 
sport og får motion. For at det 
kan fungere ude i hallerne med 
kampe, skal der dommere til. 
De er en afgørende faktor for, 
at tingene fungerer. Kan vores 
donation være med til at gøre 
det endnu mere attraktivt at 
være dommer, har det haft et 
godt formål. Det vil vi gerne 
støtte. Vores kundegrundlag er 
stort i Horsens-området, og det 
betyder også noget for os at 
være synlige her, siger Flemming 
Hansen. 

Vil du også være 
Favorit-kunde 

i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du 
samler hos os, jo fl ere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Pernille Tabakovic

Privatrådgiver

Tlf. 74 37 76 30
pernille.tabakovic@
sydbank.dkSøndergade 18-20 · 8700 Horsens

Tlf. 74 37 76 00 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare
dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og
sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan
du ringe til mig på 74 37 76 30, så vi sammen kan
gennemgå dine muligheder.
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1993   Leif Andersen
1994   Peer Christensen
1995   Annelise Christensen
1996   Benny Andersen
1997   Niels Thomsen
1998   Hans Jørgen Pold
1999   Benny Davidsen
2000   Tonny Mikkelsen
2001   Erik Møller Pedersen
2002   Henrik Rosenberg
2003   Jørn Neve
2004   Martin Hjortshøj
2005   Erik Hansen
2006   Mikkel Møller
2007   Bjarne Hay
2008   Henrik Hansen
2009   Kalle Thygesen
2010   Josefine Jacobsen
2011   Ole Futtrup
2012   Leon Jakobsen
2013   Dan Christiansen
2014   Henrik Udsen
2015   Morten Gisselmann
2016   Annelise Jespersen
2017   Eric Breinholdt Larsen

Modtagere af Sølvpokalen

1993   Kurt Hansen
1994   Ole Futtrup
1995   Hans Jørgen Pold
1996   Egon Hansen
1997   Per Fischer
1998   Egon Thomsen
1999   Kurt S. Pedersen
2000   Henrik Rosenberg
2001   Leon Jakobsen
2002   Anton Rygaard
2003   Jakob Hansen
2004   Bjarne Jensen
2005   Palle Kusk
2006   Ikke uddelt
2007   Benny Davidsen
2008  Morten Gisselmann
2009 Mark Løvborg
2010 Tage Simonsen
2011 Kasper C. Pedersen
2012 Mikkel Sørensen
2013 Henrik Bak
2014 Bjarne Hay
2015 Peter Stampe
2016 Dan Christiansen
2017 Christoffer Jensen

Da håndbolddommerklubben i sin tid fik gang i hele 
to pokaler, var det bestyrelsen, der valgte de to per-
soner som skulle hædres. 
Efter kort tid blev bestyrelsen enige om, at den på-
sætningsansvarlige tog denne opgave suverænt. 
Dengang var det Lars Nielsen, som i dag er æres-
medlem af Håndbolddommerklubben Østjylland, 
der fik opgaven. 
Lars Nielsen var den af alle, der havde fingeren på 
pulsen, og pokalerne blev ofte givet til medlemmer,

der altid var parate til at tage en kamp ekstra. Eller 
også var det et særligt talent, en god kollega og 
kammerat. 
Sidst men ikke mindst en, som deltog i de indkaldte 
møder. Altså en form for rollemodel for andre. Krite-
rierne er ens for begge pokaler. 
Denne ordning kørte upåklageligt, indtil, den påsæt-
ningsansvarlige blev centraliseret. I dag er det igen 
bestyrelsen, der suverænt vælger de to personer ud 
til hæderen og tildeling af en af de to pokaler. 

Horsens Folkeblad Pokalen og Sølvpokalen

Modtagere af Horsens Folkeblads 
jubilæumspokal
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Guldsmed Lind, der støtter håndbolddommer-
klubben, er en af Horsens’ ældste butikker på 
hovedgaden

Tekst: Ole Futtrup
Foto: Dan Christiansen

Hos Guldsmed Lind klares mange forskellige opga-
ver. Her designes egen smykke serie, der modtages 
opgaver til unika smykker efter kundens egen ide. 
På fotos er guldsmed Hans Erik Jensen koncentreret 
i gang med gravering af Horsens Folkeblads jubilæ-
umspokal. En af to pokaler der uddeles på Hånd-
bolddommerklubben Østjyllands generalforsamling.
For få år siden blev hele Guldsmed Lind ejendom-
men gennemgribende renoveret og bygning frem-
står som en af de flotteste facader på Danmarks 
bredeste hovedstrøg, Søndergade. Samtidig frem-
står forretningen moderne, i fin balance med tidens 
trend, så alle kunderne får en helhedsoplevelse. Der 
er åben værksted, så der er udover et velassorteret 
udvalg, nok at se på.
Guldsmed Lind kunne i slutningen af april 
2017 fejre et flot 150 års jubilæum, med ar-
rangementer og events flere dage i træk.

Guldsmed Lind  klarer graveringen
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Før hjemmesiden så dagens lys i 2004 havde 
formand Leon Jakobsen og hans ”tro væbner” 
fra bestyrelsen  Hans Jørn Pold udgivet et med-
lemsblad, der udover at være informativ kastede 
gode sponsorkroner af sig til klubkassen.  Leons 
efterfølger Morten Phillips fik lavet en elektro-
nisk håndbog med domænet: www.hkoe.dk, og 
det har vi haft siden

Af Bjarne Hay, webmaster Håndbolddommerklubben 
Østjylland

I 2006 efter omvæltninger i dommerklubben blev 
jeg af den nye formand Ole Futtrup spurgt, om jeg 
ville være webmaster på hjemmesiden. Jeg syntes 
opgaven lød spændende, men kendte ingenting til 
hjemmesider, og jeg prøvede med: ”Hvis I har en der 
hellere vil, så ....!”
Ole fejede min argumentation af bordet: ”Kom i 
gang, du får den support, du skal bruge”. 
Sagen var afgjort, og vi snakkede om, at HKØ’s 
hjemmeside skulle udvides fra at være en håndbog 
til også at skildre klubbens hverdag med beretninger 
fra dommerture, klubarrangementer, nyhedsbreve, 
regeltests, information fra bestyrelsen, linksam-
linger, nyheder og meget mere. Jo mere jo bedre var 
vores mantra. 
Jeg fandt ud af, at man kunne lave en mere dy-
namisk hjemmeside med Microsoft programmet: 
Frontpage. Jeg fik god hjælp af Oles nabo Lars Trom-
borg, der tidligere havde arbejdet med hjemmesider. 
Et par flasker vin skiftede ejermand, og Lars var ud 

over det beæret over at blive takket i en rubrik  ne-
derst på den nye hjemmeside. Vi satsede voldsomt 
i starten, og der blev lagt beretninger på fra alle 
dommerture. 
Vi genoptog: ”Stafetten” i en elektronisk form med 
Jakob Hansen og Martin Hjortshøj i et dobbelt inter-
view. Det ligger selvfølgelig stadig på hjemmesiden, 
og man kan se 18-årige Martin og 20-årige Jakob sky-
de brystet frem og vise deres nye divisionsdommer-
skilte på datidens dommerdragter fra DIN sport. De 
nåede 1. division sammen, før Martin blev træner og 
Jakob kom i Ligaen. Det blev til 25 stafetter og meget 
symbolsk blev det Ole, der rundede af og serien: 
”Nye dommere på vej”, så dagens lys.
Der er gennem alle årene blevet tegnet mange spon-
sorater i klubben, som hjemmesiden kunne ekspo-
nere.  Sponsorater, der gennem alle årene har givet 
et flot afkast til arbejdet med de unge dommere i 
klubben og meget andet. Tak til de virksomheder, 
der støtter hjemmesiden og håndboldommerspor-
ten, som jeg også har haft et godt samarbejde med.
Min første beretning lavede jeg fra Thy Cup i 2006. 
Her var vi otte dommere, som Anne Lise Jespersen 
havde fået med til Thisted.  Vi hyggede os og dømte 
godt, men beretningen var en katastrofe: Det var en 
stor lovprisning af de to bryggerier: Thisted Bryghus 
og Hancock i Skive og flere skjulte, men tydelige 
henvisninger til pitstop med kammeratlig samvær 
og optræk af øldåser. Der var seks billeder fra turen 
i yderst dårlig kvalitet, og efterfølgende fik vi feed-
back, hvor spillere fra Horsens udtalte: ”Nåh, det var 
nok en god tur, der er øl på alle billederne, kan vi se”!

En af dommerverdenens 
bedste hjemmesider

HKØ’s 40 års jubilæum blev fejret på Restau-
rant Børsen lørdag den 8. september 2007. 
Kasserer Bjarne Jensen underskriver sponsor-
aftalen sammen med direktør for Spar Nord, 
Horsens Jan Rasmussen.
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Jeg drillede Ole Futtrup med , at han som ansvars-
havende redaktør stod inde for det, jeg skrev.  Hvis 
det blev for voldsomt, og han skulle ”ruske tremmer” 
tilbød jeg at komme og besøge ham. Det grinede 
vi lidt af, og der blev strammet op, herunder blev 
beretningen fra Thy hevet af. 
Hjemmesiden blev udbygget og medlemmerne tog 
ansvar og leverede gode beretninger fra de man-
ge dommerture, vi har været på gennem tiderne. 
Belært af den første beretning, blev der ved enkelte 
lejligheder rettet lidt i de beretninger, vi fik ind. 
Medlemsmøder herunder generalforsamlinger er 
skildret i tekst og billeder og gemt for eftertiden. På 
min harddisk ligger flere tusinde billeder, der aldrig 
har været på hjemmesiden. 
Det har desuden udviklet sig til en tradition, at der 
hvert år den 1. april kommer en lille aprilsnar på 
hjemmesiden, hvor der bliver opdigtet en historie 
om et nyt tiltag bestyrelsen har gang i. Jeg kan næv-
ne vores: Dommer- tv, hvor man kunne vinde kampe 
i et bingospil eller historien om den intelligente chip, 
der skulle sørge for at dommerne ikke snød med 
deres kørsel til og fra hallerne.
Vi har som bekendt 50-års jubilæum i år, men 1. april 
for to år siden kunne vi afsløre, at vi rent faktisk har 
eksisteret i 100 år. ”Løgn og latin”, men det har været 
sjovt at lave. Jeg har ofte tænkt på, at lægge alle dis-
se 1. april- beretninger på hjemmesiden. Det sker så 
i forbindelse med vores jubilæum den 8. september 
2017. I skrivende stund drejer det sig om ni gange, 
hvor den lille spøg er har markeret 1. april.
Et af de absolutte højdepunkter i hjemmesidens 
historie var, da vi i 2007 fik Spar Nord Horsens som 
hovedsponsor og dermed deres logo på dommer- og 
paradedragter. Hjemmesiden skulle naturlig ekspo-
nere banken i stor stil, og blev forsynet  med Spar 
Nords logo. Der var et virksomhedsportræt og links 

til alt med Spar Nord. Der blev lagt masser af billede 
af ”Spar Nord dommere” ind fra de mange stævner, 
vi deltog i: Landsmesterskaber og landsstævner 
under DGI, Rødspætte Cup i Frederikshavn, det store 
børnestævne i Herning og Puma Cup i Støvring.
Det første klubmøde i Spar Nord blev afholdt den 28. 
februar 2007 i de nye lokaler på Åboulevarden 52 i 
Horsens. 
Gæst var ligadommer Ejnar Kristensen fra Bram-
ming, der veloplagt og selvfølgelig i en Spar Nord 
trøje præsenterede sit glimrende foredrag: ”Mine 40 
bedste fejl”.
Året efter var der besøg af VM finaledommeren 
Mads Hansen fra Vejle, der første gang var blevet 
udtaget til OL sammen med makkeren Martin Gje-
ding. Sådan fortsatte det, og i år var det AC Horsens 
fodboldtræneren Bo Henriksen, der var hentet til 
klubmødet i Spar Nord.
Vi har altid drillet hinanden på den gode måde, og 
der var tit dommerkollegaer, der bad mig lægge 
”smuttere” fra hallerne eller fra turene på hjemme-

Så er der dømt mødekultur ved Spar Nord-mødet 2008.

Generalforsamling 2013 i Gedved: Formand Mike Thygesen byder velkommen til fællesspisning og Leif Andersens 50-års jubilæum som hånd-
bolddommer.
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siden. Ole og jeg mente dog ikke, at det var hjemme-
sidens opgave: ”Diskretion en æressag”.
I september 2007 blev Håndbolddommerklubben 
Østjyllands 40 års jubilæum afholdt på Restaurant 
Børsen i Horsens. Der var reception med ledere fra 
håndboldklubberne, tidligere borgmester Henning 
Jensen, der var med til at starte dommerklubben i 
1967 og tidligere kredsformand i Kreds 6 Niels Hen-
ning Broch-Mikkelsen, der ligesom Henning Jensen 
var en aktiv del af daværende  Horsens Håndbold-
dommerklub. 
Spar Nord Horsens var repræsenteret ved direktør 
Jan Rasmussen, der ved den lejlighed underskrev 
sponsorkontrakten. Om aftenen var der fest for 
dommerne, og der blev taget billeder til den store 
guldmedalje med mit gamle lommekamera. Beret-
ningen ligger på hjemmesiden.
I 2008 havde de  fleste havde fået computere med 
internet, og nettet var blevet hurtigere og www. stod 
ikke længere for: wait, wait, wait!
Med positive meldinger fra Håndbold-Danmark og 
pæne besøgstal, trods den primitive grafik opstod 
behovet for en mere professionel hjemmeside. Ole 
Futtrup fik kontakt til sin gamle kollega fra Horsens 
Folkeblad, Per Dybboe, der vidste noget om grafi-
ske brugerflader. Nede i Pers kælder fik vi kontakt 
til Horsens-firmaet Cero Media, som vi bad lave et 
udkast til en professionel hjemmeside. Inden vi tog 
hjem havde vi købt Pers gamle spejlreflekskamera 
med tilhørende lommekamera. Cero Media levere-
de hjemmesiden, og vi var stolte og jeg begyndte at 
lægge stof op på den nye platform. 
Ved store arrangementer har vi også brugt de to 
HKØ-dommere Benny Andersen og Dan Christian-
sen, der i deres fælles fotogruppe i Brædstrup har 
dygtiggjort sig, hvilket er kommet klubben til gode.
I 2015 besluttede vi, at hjemmesiden skulle gøres 
mere tidssvarende i forhold til, at den skulle kunne 
kobles op på Facebook samtidig med, at vi hurtigere 
kunne ændre på brugerfladerne. 
Kasper Commerou Pedersen var kommet med i 

bestyrelsen, og han tilbød at lave en billigere og 
bedre hjemmeside i programmet WordPress. Kasper 
leverede en kæmpe indsats og lavede hurtigt den 
nye hjemmeside, hvor vi brugte en uge på at lægge 
de gamle ting over fra den foregående hjemmeside. 
Den nye hjemmeside  var også tilpasset til Ipads og 
mobiltelefoner med mulighed for at kommentere de 
enkelte indslag på hjemmesiden. Vores strategi var, 
at fange folk på Facebook og via links få dem ind på 
vores hjemmeside. På gode dage havde vi over 300 
besøg.

Da alt bare gik i kage

I 2016 arrangerede Henrik Bak fra HKØ’s bestyrelse: 
”Den store bagedyst” på sin arbejdsplads Lantmän-
nen i Hatting. Det var et teambuildingskursus med 
dommerklubledere i Kreds 6. Alle morede sig, og 
samarbejdsrelationerne på tværs af dommerklub-
berne blev styrket. Webmaster tog masser af bille-
der, og blev bespist med de herligheder, der blev 
frembragt. 
I jubilæumsåret 2017 glæder jeg mig som webma-
ster til at være med til at fejre dommerklubbens 50 
år. Selv om der ikke bliver lagt så meget på hjemme-
siden som i de gode gamle opstartsdage for over 10 
år siden, føler jeg stadig arbejdet med hjemmesiden 
bliver gjort. Medlemmerne kommer stadig med in-
put til indholdet, og de ting vi lægger ud, bliver læst. 
Det er vel ingen overdrivelse at sige, at vores hjem-
meside har skildret HKØ’s historie meget grundigt 
fra 2006 og frem til i dag. Mit store håb er, at vi i 
forbindelse med vores jubilæum kan få skrevet 
hele klubbens historie, så vi også får tiden fra 1967 
til 2005 belyst, gerne med nogle gode historier fra 
perioden. Fra tidernes morgen var der jo to dom-
merklubber: Skanderborg- Ry og Horsens Håndbold-
dommerklub.
Fra webmasteren i HKØ skal der lyde et tak til alle de 
dommere, der har gjort håndbolddommersporten til 
en sjov tumleplads, både i cyberspace, men i endnu 
højre grad til klubmøderne og i hallerne, hvor der 
heldigvis stadig er et stort kollegialt sammenhold. 
Min motivation for at redigere vores hjemmeside 
har hele tiden været at synliggøre det netværk, der 
er i klubben, herunder vise omverdenen, hvad man 
kan forvente at få, hvis man bliver håndbolddom-
mer i HKØ. Går man helhjertet ind i dømningen og 
klubbens arbejde, har man sat en personlig udvikling 
i gang. Jeg fik dommerkort i 1980. Hjertelig tillykke 
med de 50 år. 

”Store Bagedyst 2016”: DU-formand Henrik Mouritsen, Lars Hansen 
fra Silkeborg og Kasper Commerou Pedersen fra HKØ.
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Det var en af Håndbolddommerklubben Østjyllands 
solide støtter, der i sæsonen 2015-2016 blev hædret 
som årets dommer i JHF Kreds 6.
Navnet er Bjarne Hay, og i indstillingen fra Hånd-
bolddommerklubben Østjylland skrev formand Mike 
Thygesen blandt andet:

”Bjarne Hay har i sin lange karriere været en seriøs 
dommer, der har forstået at følge udviklingen i samfun-
det og klaret transformeringen fra den ”gamle kold-
krigsdommer” til en moderne leder på håndboldbanen. 
Hans faglige kompetencer er enestående i kredsen, hvor 
både regler og fysiske krav klares til topkarakter.
Han møder altid velforberedt til de aktiviteter, som han 
deltager i og er en af HKØ’s vigtigste kulturbærere. Han 
er dermed en værdifuld rollemodel for alle de øvrige 
dommere i klubben.

Bjarne har haft et utal af bestyrelsesposter og har i de 
seneste år været ankermanden i HKØ’s opbygning af 
en hjemmeside, der er afgørende for det økonomiske 
fundament klubben står på.                       
Bjarne fungerer også som instruktør både på kredsplan 
men også i de arrangementer som HKØ holder med de 
lokale klubber omkring dommergerningen.”
Bjarne er altid tilgængelig ved regelspørgsmål – uanset 
spørgsmålenes kvalitet kommer ham med et svar til 
spillets parter, hvilket gør ham meget vellidt rundt om i 
klubberne. Han har de seneste år ydet en helt ekstraor-
dinær indsats med at øge synligheden for dommerger-
ningen.
Uden synlighed – ingen rekruttering. Det har Bjarne Hay 
taget meget bogstaveligt.”

Da Bjarne Hay blev årets 
dommer i JHF kreds 6

Bjarne Hay blev hædret af 
generalsekretær i Dansk 
Håndbold Forbund, Mor-
ten Stig Christensen, da 
han blev udnævnt til årets 
dommer i JHF Kreds 6 på 
kredsgeneralforsamlingen. 
Foto: Ole Futtrup
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Bestyrelsen i jubilæumssæsonen

Formand:
Mike Thygesen

Næstformand:
Ole Futtrup

Økonomichef:
Torben Løvborg

Uddannelses- og depotchef:
Henrik Bak

Rekrutteringschef:
Kasper Commerou Pedersen

Indstillings- og udviklingschef:
Bjarke Søndergaard

Den samlede bestyrelse i jubilæumsåret. Fra venstre: Bjarke Søndergaard, Henrik Bak, Kasper Commerou Pedersen, 
Ole Futtrup, Torben Løvborg og Mike Thygesen. Foto: Dan Christiansen
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Jubilæumsudvalget

Jubilæumsudvalget bestod af fra venstre:  Benny Andersen, Jens Rasmussen, Benny Davidsen, Leif Andersen og 
Ole Futtrup


