
Program til ungearrangement og Humlebi Cup 
 

Programmet til ungearrangementet og Humlebi cup ser således ud. 

Fredag d. 13/4 2018: 

• 18:00                   Ankomst og velkomst v. ungegruppe + Michael Jakobsen 

• 18:00 – 19:00    Kredsen står for lidt let aftensmad 

• 19:00 – 20:30    Teambuilding/Ryste sammen + quiz 

• 20:30 – 21:30    Foredrag v. IFH-observatør og tidligere topdommer Bjarne Munk  

• Han vil bl.a. fortælle om forventninger til elitedommere 

 

• 21:30 -                Socialt samvær 

 

Lørdag d. 14/4 2018: 

• 06:30 – 07:30     Morgenmad – tidligt op, øvøv 

• 08:00 – 16:00     Kampe med udviklinger 

• Herunder arbejder vi stærkt på at få arrangeret to åbne 

udviklinger, hvor du skal hjælpe til med udviklingen af et af de 

andre talentfulde dommere/dommerpar 

• 18:00 – 19:00    Aftensmad v. bowlingcenteret 

• Her skal du ikke betale en rød reje (medmindre du ønsker 

mere drikkelse end det vi betaler). 

• 19:00 – 19:50     Foredrag v. ligadommer 

• For spændingens skyld holder vi navnet hemmeligt lidt endnu.  

• 20:00 – 21:00     Bowling  

• Her kan Caroline klart anbefale banerne i Brande, hvis man vil 

give de andre deltagere en ordenli' endefuld og sætte 

fordomme til skamme, haha. 

• 21:00 -                 Socialt samvær 

 

Søndag d. 15/4 2018: 

• 06:30 – 07:30     Morgenmad 

• 08:00 – 16:00     Kampe med udviklinger 

• 16:00 – 17:00     Evaluering samt farvel og tak 

 

Der tages forbehold til ændringer i programmet.  

 



Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte  

Michael Jakobsen på: 24759092 eller  

Caroline Schandorf Andersen på: 71721015 eller Facebook, hvis det lyster mere.  

Tilmelding skal ske til Michael på 24759092 eller michael.jakobsen@outlook.dk 

S.U. d. 18/03 2018 – du må også meget gerne skrive, hvis du ikke kan deltage i 

arrangementet.  

 

Det bliver godt – det bliver sjovt - glæd dig! 

 

Med sportslig hilsen 

Michael Jakobsen – Talentansvarlig, DU, JHF Kreds 6 

Styregruppen for ungearrangement: Jeff Riegels, Kalle Thygesen og Caroline Schandorf 
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