
 

 

 

 

Kære dommere i JHF Kreds 6!                                                  Horsens 30-06-2021                                                                

 
Vi har haft rigtig mange dommere ude at dømme i de sidste 2 måneder, hvor der både har være 

kampe indendørs – udendørs og i sandet     . Det har været en fornøjelse at både se og mærke den 

begejstring, der har været for at kunne trække i arbejdstøjet igen og være en del af håndbolden. 

 

Vigtige datoer – HUSK TILMELDING I Håndoffice 

 

Dommerudvalget har også været meget aktiv i den seneste tid og der er planlagt følgende aktiviteter 

i august og september – og der kommer flere til – TILMELDING I HÅNDOFFICE NU       

 

25.08.21          18:30 OB-møde i Gedved Hallen 

28.08.21          10:00 Kredsdommersamling med løbetest i Gedved Hallen 

30.08.21          19:00 OB-møde i Filskov 

31.08.21          19:00 OB-møde i Medborgerhuset i Silkeborg 

06.09.21          18:00 MHK - Lokal løbetest i Filskov 

 

Løbetræning og løbetest 

 
Dommerklubberne har i maj-juni uger gennemført en række træningssamlinger med varierende 
deltagelse – det sociale aspekt har været sat i højsædet. Dommerudvalget vil i samarbejde med 
dommerklubberne planlægge og gennemføre træningssamlinger så vi alle bliver klar til at kunne 
gennemføre løbetesten. Der vil være løbetræning alle mandage i Filskov fra 9/8 – 6/9. Datoer for 
de lokale løbetræninger og løbetest i SHK- og HKØ områderne vil blive offentliggjort hurtigst mu-
ligt i starten af august. 
 

Den digitale regeltest 

 

Den digitale regeltest er åbnet og skal løses af alle inden 15.09.2021. Brugernavn: din mailadresse 

og password: dhf1234– Hvis du har problemer med testen er du som altid velkommen til at kon-

takte Zille Aagaard Ulfeldt hos DHF på ZAU@dhf.dk. 

Kontoret har ferielukket fra 12.07.21 – 01.08.21. 

 

Bak op om håndbolden 

 

Efter den meget lange pause vil vi arbejde hårdt på at fastholde alle vores dommere – der er nu 

mere end nogensinde brug for hver enkelt af jer. De af jer som vi ikke har set i aktion eller talt med 

vil blive kontaktet for at vi kan sikre os at du har godt og er klar til at komme i gang med at dømme 

håndbold igen! 

 

Vi vil gerne opfordre alle til at bakke op om håndbolden og melde sig klar under fanerne som hånd-

bolddommere til den kommende sæson.  
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Kredskontoret holder ferielukket i hele juli, men i er altid velkommen til at kontakte dommerudval-

get når og hvis der er behov for det – vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Rangering og parsammensætning 

 

Efter den lange pause og de alt for få kampe har dommerudvalget besluttet alle i udgangspunktet 

forbliver i deres nuværende rangering – vedr. parsammensætningen og indstillinger bliver vi nødt til 

at afvente situationen til august før kan blive lidt mere konkrete. 

 

Regelkursus – videreuddannelse  

 

Vi planlægger at afholde 2 regelkurser inden jul og et efter – de endelige datoer er endnu ikke fast-

lagt – som altid får vi behov for at vores trofaste mentorkorps er klar til at hjælpe vores nye kolle-

gaer i gang. DHFs breddedommerudvalg har udarbejdet et helt nyt uddannelseskoncept der er mo-

dulopbygget. Det er et rigtig godt materiale der er blevet udarbejdet til den nye dommeruddannelse. 

Vi arbejder på at afholde regelkursus modul 2 for alle vores nye dommere fra de sidste 3 regelkur-

sus. De nye dommere er aldrig kom rigtig i gang og trænger til en positiv oplevelse. Der arbejdes 

også på nye kursusmoduler til de mere erfarne dommere og et nyt opdateret udviklerkursus.  

 

Ny Struktur på vej i Dansk Håndbold med virkning fra sæsonen 2022/23  

 

• JHF nedlægges – så der kun er 2 lag i Danske Håndbold (4 Regioner og DHF) 

• 4 regioner med politiske og økonomisk selvstændighed – som udgangspunkt gerne 4 lige 

store/jævnbyrdige områder (geografisk, hold- og medlemsmæssigt) Harmonisering af pri-

serne 

• Oprettelse af en fond for at hjælpe regioner med særlige behov – bloktilskud 

• Fælles HR/Jura afd. til servicering af hele Håndbold Danmark Focus på konsulenter, kom-

munikation og bredde i Jylland • Ambition om start på ny struktur til sæson 2022/23 

• Opkvalificering af administrationerne (kompetencecentre) 

 

Hvordan den nye struktur vil komme til at påvirke Dommerudvalgets sammensætning og arbejde er 

endnu meget usikkert, men vi er bevidste om de udfordringer en øget centralisering vil medføre og 

vil gøre alt for at vi kan bevare nærheden og netværket til vores mange ildsjæle. 

 

I første omgang vil Dommerudvalget koncentrere sig 100 % om at komme godt og velforberedt i 

gang med den nye sæson og derefter i efteråret arbejde med de udfordringer og muligheder den nye 

struktur giver os. Vi vil som altid gøre dette i tæt samarbejde med dommerklubberne. 

 

Husk at tilmelde jer til OB-møder – Kredsdommersamling og lokale 

løbetest i Håndoffice – jo før desto bedre! 

 

Dommerudvalget ønsker alle en rigtig god sommer – husk at træne både muskler og hjerne så vi er 

klar til at håndbolden endelig ruller igen! 

 

På Dommerudvalgets vegne  

 

 

Mike Thygesen 


