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Nyhedsbrev juni 2018 
 
Kære alle 
 
Så blev sæsonens sidste kamp spillet. 
Igen har det været en flot sæson af dommerne, og igen har det været et par 
sager, som vi kan lære af i fremtiden. 
På observatørsiden har det været en hård sæson. Mængden af arbejdsopgaver 
for en observatør i forbindelse med kamp er blevet øget. Samtidig har et par 
stykker måtte sige farvel i løbet af sæsonen, så alle har trådt til og givet en ekstra 
hånd, stor tak for det. 
 
Sidste weekend var Elitedommerudvalget samlet for at evaluere sæsonen 2017-
2018. Og samtidig se frem til den kommende sæson 2018-2019. Det er som altid 
hårdt, at skulle træffe de svære beslutninger, men Elitedommerudvalget er sikre 
på de har fået sat det bedst mulige hold til den kommende sæson.  
 
Desuden har Daniel Krause-Kjær bedt om orlov frem til jul. 
 
Det betyder, som altid, ændringer i sammensætningen for Elitegruppen, der har 
følgende udseende i sæsonen 2018-2019. 
 
Et stort tillykke skal lyde til følgende dommere, som er nye i Ligaen: 
 
Henrik G. Nielsen     Jeppe Vestergaard     Allan Theils 

  
 
 
   
 



 

Samtidig et stort tillykke til de nye dommere i Elitegruppen, som er rykket 
op fra 2. til 1. division: 
 
Jonas Primdahl    Lasse Wahlstrøm 

  p 
  
 
Christian M Ø Nielsen    Morten Deding Søe 

   
 
    
 
 
Med nye ansigter i Elitegruppen skal der også siges farvel til nogle stykker. 
Det er aldrig nemt og sige farvel.  
I denne omgang skal vi sige farvel til dommerne, Andreas Frohn, Morten 
Langgaard og Bjørn Jensen. Andreas og Morten har begge været ude med 
skader i mere end et år, og Bjørn har rykket teltpælene op, og er flyttet til 
udlandet. Pøj pøj til alle tre i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hos observatørerne siger vi pænt goddag til følgende: 
 
Ken Cardozo   Martin Lykke   Per Skovgaard 

     
 
Det er også blevet til et enkelt farvel, og vi siger pænt farvel til Jens Carl Nielsen, 
som har ydet en stor indsats gennem mange år i DHF-regi. Han har været i 
Elitegruppen, først som dommer og derefter som observatør. En årrække var 
Jens Carl Nielsen også medlem af Dommerudvalget.  En stor tak indsatsen og alt 
muligt held og lykke i fremtiden til Jens Carl. 
 
Elitegruppen 2018-2019 har derfor følgende sammensætning: 
 
Dommerpar - Liga  

Mads Hansen Martin Gjeding 
Karina Christiansen Line Hesseldal 
Henrik Mortensen Jesper Kirkholm 
Mads Hermann Jesper Madsen 
Nicklas Pedersen Nichlas Nygaard 
Michael Søegaard Thomas Kalisz 
Morten Lethan Mik Trustrup 
Jakob F. Hansen Daniel Møller 
Lars Hansen Klaus Andersen 
Henrik G. Nielsen Jeppe Theis Vestergaard 
Allan Theils Dennis Stenrand 
Henrik Johnsen Claus Adelgaard 
Per Olesen Claus Gramm 
  

Dommerpar - 1. division 
Helgi Hallsson-Elhauge Troels Kure 
Martin Clausen Rasmus Sørensen 
Kim Borup Kristian Kolstrup Møller 
Jacob Jæger Pagh Kalle Thygesen 
Rasmus N. Pedersen Malene Lythje 
Per Krabbe Stefan Schmidt 
Jonas Primdahl Lasse Wahlstrøm 
Christian M Ø Nielsen Morten Deding Søe 



 

  

Observatører  

Anders Birch  

Anders F. Petersen  

Bjarne Munk  

Flemming Beck  

Henrik Mathiassen  

Jan Sabro  

Jens Henriksen  

Jens Nybo  
Jørgen Svane  
Jørn Møller Nielsen  
Ken Cardozo  
Kjeld Løvqvist  
Lars Bjerregaard  
Martin Lykke  
Ole F. Petersen  
Per Skovgaard  
Peter Lorentzen  

  
DT-samling 
Det er igen i år på Bygholm Landbrugsskole i Horsens, at sæsonen 2018-2019 for 
alvor sparkes i gang. 
Vi samles i weekenden den 11.-12. august 2018. 
I år vil den teoretiske test foregå online og det nye tiltag videotest bliver indført. 
Alle deltagere vil få nærmere besked. 
Endeligt program for weekenden vil blive mailet rundt. 
Vi regner med at slutte kl. 15.00 om søndagen. 
 
Alle deltagere bliver tilbudt at overnatte fra fredag den 10. august til lørdag den 
11. august, for egen regning. Der kommer mail rundt vedr. dette. 
 
Som altid, er der mødepligt for alle i Elitegruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fysisk test 
Kravene til den fysiske test vil igen i år blive øget lidt. Disse krav er gældende fra 
den 1. august 2018. Det betyder de træder i kraft første gang til løbetesten i 
forbindelse med DT-samlingen. 
Kravene kan du se her: 
 
Mænd:  
46-50 år:  9.7 
41-45 år:  9.8 
36-40 år:  9.9 
31-35 år:  9.10 
26-30 år:  9.11 
Op til 25 år:   10.1 
 
Kvinder:  
46-50 år:  8.7 
41-45 år:  8.8 
36-40 år:  8.9 
31-35 år:  8.10 
26-30 år:  8.11  
Op til 25 år:  9.1 
 
Testen skal bestås fire gange pr. sæson (aug., okt., jan. og mar.) 
Datoerne for afholdelse af testene i løbet af en sæson offentliggøres senest på 
elitedommersamlingen i august måned.  
 
Retningslinjer for løbetestene: 
Dommere, der mod forventning ikke klare testkravet eller ikke møder op til en 
official test, må ikke dømme efter den dag, og kan derfor først påsættes kampe, 
når testen er klaret. EDU kan dog i særlige tilfælde give dispensation.  
 
En evt. re-test afholdelse som udgangspunkt inden for 14 dage efter den officielle 
testdag, og det er dommerens eget ansvar at få lavet aftale om en evt. re-test 
med et medlem af EDU, og det forventes, at man så møder op, når det passer 
bedst ind i EDU-medlemmets program. Det gælder både for tid og sted.  
 
Krav til nye dommere i Elitedommergruppen:  
Aspiranter til Elitedommergruppen skal løbe mindst 2 ture mere end det, de skal 
løbe i forhold til deres alder. Det betyder, at en ny mandlig dommer på f.eks. 27 
år, der skal indstilles til Elitegruppen, mindst skal løbe på niveau 10.2. 
Dertil kommer, at de indstillede dommere skal have et veltrænet ydre samt et 
acceptabelt BMI/fedtprocent.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datoplan over sæsonens møder, tests og samlinger: 
 
10.08.18  EDU-møde, Bygholm Landbrugsskole, Horsens 
11.08.18 - 12.08.18 DT-Samling, Bygholm Landbrugsskole, Horsens 
29.09.18 - 30.09.18 Observatørsamling, Scandic City, Århus 
08.10.18  EDU-møde 
22.10.18  Test og møde, Koldinghallerne 
10.12.18  EDU-møde 
06.01.19  Midtvejssamling, Koldinghallerne 
05.03.19  EDU-møde 
18.03.19  Test og møde, Koldinghallerne 
25.05.19 - 26.05.19 EDU-møde, Scandic i Vejle 
16.08.19  EDU-møde, Bygholm Landbrugsskole, Horsens 
17.08.19 - 18.08.19 DT-Samling, Bygholm Landbrugsskole, Horsens 
 
Træningskampe 
Vi vil som altid prøve og fordele træningskampe ud til alle. Par som er rykket op 
og nye konstellationer vil dog blive prioriteret en lille smule. 
Husk og opdaterer afbud i HåndOffice.  
Mange træningskampe kommer med kort varsel. 
 
Kørsel 
Husk at ændre km i HåndOffice. Der er stadig plads til forbedringer. 
 
 
Nyd sommeren, og husk solcreme 😊😊 
 
 
Vi ses til august i super god form. 
 
God sommer til jer alle.  
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Håndbold Forbund 
 
Bjarne Munk Jensen   / Morten Cornelius Nielsen 
Formand for Elitedommerudvalget / Administration 


