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Vedr. online regeltest 

DHF’s dommerudvalg har sammen med lokale dommerudvalg besluttet at regeltesten for 

den kommende sæson skal afvikles digitalt med udgangspunkt i de officielle 

regelspørgsmål fra IHF. 

På denne måde bliver der frigjort mere kvalitetstid til afvikling og indhold i forbindelse 

med opstartsmøderne til den kommende sæson og samtidig tager vi første skridt mod en 

ny uddannelsesplatform. 

Testen adskiller sig fra den model vi kender, ved at de fleste spørgsmål har flere korrekte 

svarmuligheder. 

For at bestå testen skal du opnå minimum 75 % korrekte besvarelser. Et svar tæller som 

en fejl hvis det enten mangler at blive besvaret eller hvis det er forkert besvaret. 

Eksempelvis hvis et spørgsmål har 3 korrekte svar og du har svaret 2 korrekt, så giver det 

en fejl for den manglende. Ligeledes gælder det hvis du har 4 besvarelser og de 3 er 

korrekte, så vil der stadig være en forkert besvarelse i svarene. 

Breddedommere får en randomiseret test på 30 spørgsmål ud af en pulje på ca. 300 

spørgsmål. For breddedommernes vedkommende kan testen tages ligeså mange gange, 

man vil. Dette tjener til det formål, at der kan øves i reglerne udover beståelse af en test.  

For at sikre din bedste forberedelse har vi også besluttet at udsende samtlige IHF 

spørgsmål med tilhørende svar. Vi anbefaler at du gennemgår spørgsmål og svar, inden 

du sætter dig ned og løser testen digitalt. 

Den digitale test skal afvikles fra Idrættens E-Læring (www.ie.dk), som er udviklet af 

Danmarks Idrætsforbund (DIF). Der er nogen af jer, der tidligere har stiftet bekendtskab 

med denne portal ved eksempelvis træneruddannelser eller testning af regler i Beach 

Handball. 

Du vil snarest muligt modtage en mail med loginoplysninger til systemet, som du også 

bør gemme til fremtiden, idet portalen vil blive udviklet til at indeholde mange flere 

uddannelseselementer i fremtiden. Når du logger ind første gang, vil du blive bedt om at 

vælge en ny kode. 

Testresultaterne sendes til dit lokale kredskontor inden opstartsmøderne i august og 

september, så vi har dokumentation for, at du har gennemført en regeltest inden 

sæsonen går i gang. Har du i øvrigt spørgsmål relateret til testen bedes du kontakte dit 

lokale dommerudvalg. 

Er der tekniske spørgsmål til onlineadgangen eller andre spørgsmål relateret til 

testafviklingen kan de henvendes til undertegnede. 
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