
 

Kære dommerkollega, 
 
 

Mandag d. 1. juli 2019 
 
 

Praktisk information om online regeltest til den kommende sæson 

Vi er nu klar med adgangen til online regeltest for den kommende sæson. I sidste sæson 
lancerede vi testen i et digitalt format og det har vi valgt at fortsætte med. 

Vi har fået en masse gode inputs til forbedringer fra sidste år og det er vi meget glade for. 
Fortsæt endelig med det, så vi kan videreudvikle på løsningen og få den tilpasset til de 
ønsker, du måtte have. 

Til testen i år gør følgende sig gældende: 

- Der vil kun være ét korrekt svar til hvert spørgsmål og det vil dermed kun være 
muligt at afgive ét svar pr. spørgsmål 

- Puljen af spørgsmål er begrænset til 30. Det betyder, at alle vil få samme 
spørgsmål i testen 

- Tiden til løsning af testen er sat op til 60 minutter (tidligere 45 minutter) 

- Kravet for at bestå testen er 80 % korrekte svar (24 rigtige ud af 30 spørgsmål) 

På lige fod med sidste sæson vil de igen være muligt at tage testen et ubegrænset antal 
gange og det er den enkelte dommers bedste score, der vil blive tællende. Du har dermed 
mulighed for at forbedre din score, hvis du ønsker det. 

Hvis du gerne vil løse testen sammen med andre dommerkolleger, er det selvfølgelig 
også en mulighed. I aftaler indbyrdes, hvordan I vil mødes omkring det. 

Den digitale test skal afvikles fra Idrættens E-læring (www.ie.dif.dk), som er udviklet af 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det er samme fremgangsmåde som sidste sæson. 

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 eller formand for Dansk Håndbold Forbunds Dommerudvalg, 
Thomas Rich. 

Har du tekniske spørgsmål til onlineadgangen eller andre spørgsmål relateret til 
testafviklingen, kan du kontakte Jeppe Behrendt Bendtsen i Dansk Håndbold Forbund. 
OBS: Jeppe er på ferie fra fredag d. 5. juli til mandag d. 29. juli. 

Vi håber, at du får en god sommer og vi glæder os til at se dig i hallerne til den kommende 
sæson. 

 

Venlig hilsen 

 Jeppe Behrendt Bendtsen / Thomas Rich 

 Projektmedarbejder, DHF  Formand, DHF’s Dommerudvalg 
 jbb@dhf.dk  thomas.rich@privat.dk  
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