
 

 

 

 

Brande den 04-06-2018 

 

 

 

 

Til alle dommere i JHF kreds 6 

 
 

Sæsonen er slut og der er nu kun sommertuneringen samt Beach kampe tilbage, der-

for vil dommerudvalget gerne sige mange tak til alle dommere i JHF Kreds 6 for en 

rigtig stor og flot indsats i den forgange sæson. Det ville ikke være muligt at få dømt 

de godt 9000 kampe på en sæson, hvis det ikke var for at alle Jer dommere, som yder 

en rigtig stor og flot indsats hver weekend. Dette skal I have rigtig mange tak for, og 

vi glæder og til at se Jer alle igen til den kommende sæson. 

 

Husk at hvis man ønsker at være dommer i den kommende sæson, så SKAL man 

deltage i et OB-møde. Der bliver afholdt tre OB-møder i JHF Kreds 6 til opstart for 

den kommende sæson. De tre OB-møder vil blive afholdt på følgende datoer. 

 

SHK: Den 27. august 2018, i Voel Hallen. 

HKØ: Den 5. september 2018, hos Lantmännen i Horsens. 

MHK: Den 28. august 2018, i Ikær Hallen Give. 

 

Bemærk at det er ligegyldigt hvilket OB-møde man deltager i, man skal bare have 

deltaget i et OB-møde. Der er tilmelding i Håndoffice til disse møder, du kan tilmel-

de dig fra fredag den 1. juli 2018. Sidste tilmelding til disse tre møder er mandag den 

13. august 2018. 

 

 

Til alle vores kreds- og divisionsdommere samt kredsudviklere og indbudte talenter 

så vil der være kreds- og divisionssamling lørdag den 25. august 2018 i Gedved Hal-

len. Dette vil nok komme til at ligge i tidsrummet 9.00 til 16.00. Her vil der ligeså 

være tilmelding i Håndoffice med start fra den 1. juni 2018, sidste frist for tilmelding 

til dette er mandag den 13. august 2018. 

Der vil være obligatorisk løbetest for alle kreds- og divisionsdommere samt indbudte 

talenter til samlingen. 

 

Bemærk at dommerudvalget forventer at ALLE kreds- og divisionsdommere 

samt indbudte talenter deltager i denne obligatoriske samling. 

 

Skulle der mod forventning være afbud hertil, så skal dette sendes skriftligt til DU-

Formanden på følgende mail: dukreds6@dhf.dk 

Dette skal ligeså være senest mandag den 13. august 2018. 
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Dommerudvalget har nu med god succes afholdt tre dialogmøder med alle de dom-

mere, som har støttet op herom og budt ind på dette nye tiltag. Vi har fået en masse 

gode inputs til hvordan vi kan gøre det bedre for jer som dommere. De to største 

samtaleemner fra dommerne har været omkring påsætningen samt udviklingsdelen. 

 

 

Obligatorisk regel-læring. 

 

DHF´s breddedommerudvalg har besluttet at fra den kommende sæson bliver der 

indført obligatorisk regel-læring for alle dommere, dette kommer til af foregå online. 

Der vil komme nærmere information ud herom senere. 

 

Løbekravene til den kommende sæson for dommere er følgende: 

 

Er du mandlig 3. div. dommer under 40 år skal du løbe minimum 9,5. 

Er du mandlig 3. div. dommer på 40 år og op efter skal du løbe minimum 9,1. 

Er du kvindelig 3. div. dommer under 40 år skal du løbe minimum 8,5  

Er du kvindelig 3. div. dommer på 40 år og op efter skal du løbe minimum 8,1  

Mandlige dommere som er grupperet til gruppe 0 skal løbe minimum 7,3. 

Kvindelige dommere som er grupperet til gruppe 0 skal løbe minimum 6,7. 

Mandlige kredsdommere (gruppe 0) der er 50 år og op efter skal minimum løbe 6,7. 

Kvindelige kredsdommere (gruppe 0) der er 50 år og op efter skal minimum løbe 6,1.  

Bemærk at hvis en 3.divisionsdommer skal kunne indstilles til 2. division foreligger 

der andre løbekrav disse er baseret ud fra dommerens alder mm. Skulle der være 

nogle emner som dommerudvalget finder relevante til indstilling, vil de selvfølgelig 

blive kontakte vedr. deres løbekrav. 

3. divisionsdommere samt gruppe 0 dommere skal kunne bestå den obligatoriske 

løbetest to gang pr. sæson for at kunne få lov til at dømme i den aktuelle række. 

Første løbetest forligger som tidligere nævnt den 25. august 2018. Den anden obliga-

toriske løbetest, hvor det også er obligatorisk for 2. divisionsdommerne at skulle del-

tage vil i JHF Kreds 6 blive afviklet i december måned 2018, nærmere besked herom 

senere. 

 

 

 

 

 

 



 

Lokale løbekrav:  

 
Løbekravet for gruppe 1 dommere til den kommende sæson er 5,2 og dette er gæl-

dende for både mænd og kvinder som ønsker at kunne gøre sig gældende i gruppe 1. 

Gruppe 1 dommere skal kun fysisk testes en gang pr. sæson henholdsvis i august 

eller september måned. 

Der stilles ikke krav om løbetest til dommere som er grupperet i gruppe 2,3 og 4. 

 

Da der er flere dommere som har efterspurgt på skemaet for beslutningskriterierne er 

denne at finde her. I skemaet kan i se hvilke personlig straffe der skal anvendes alt 

efter aktionen. 

 

Positionen  Frontalt  

Fra siden                          

+ dynamik eller 

effekt  

Bagfra                                 

+ dynamik eller 

effekt  

Bagfra                              

+ dynamik eller ef-

fekt  

Kropsdelen  Torso  

Arme/ben                              

+ dynamik eller 

effekt  

Hoved/Hals/Nakke         

+ dynamik eller 

effekt  

Ansigt                                         

+ dynamik eller ef-

fekt  

Dynamikken  Lav  Middel  Høj  Aggressiv/Hensynsløs  

Effekten  Lille  Middel  Stor  Voldsom  

 

 

 

Til slut vil dommerudvalget gerne ønske Jer alle en rigtig god og dejlig sommer og vi 

glæder os til at se jer alle igen til den kommende sæson. 

 

 

På vegne af dommerudvalget 

 

Henrik Mouritsen 

DU – Formand 

JHF Kreds 6 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


