
 

 

 

Kære dommere og udviklere i kreds 6  
 
Først skal lyde et stort og oprigtigt tak for det store og uundværlige arbejde i den forgangne sæson. Det er 
lykkedes at dømme næsten alle kampe med uddannet dommer. En imponerede indsats som vores omkring-
liggende kredse på ingen måde kan prale af. TAK!! 
Sæson forberedelserne er allerede godt i gang, og dommerudvalget har taget arbejdshandskerne på.  
 
Der er i DU iværksat nedsættelse af flere underudvalg, så vi kan styrke organisationen og arbejdet i dom-
merudvalget. Jeg ved at dommerudvalgsmedlemmerne, har snakket med flere dommere om hjælp til opga-
ver i deres underudvalg. Vi glæder os meget til at styrke arbejdet i DU med ekstra motiverede hænder frem-
adrettet.  
 
Dommerudvalget ser således ud:  
 
Jeff Riegels – Formand 
 
Henning Winther – Uddannelsesudvalget 
 
Hanibal Gregersen – Arrangementsudvalget 
 
Bjarke Søndergaard – Udviklingsudvalget 
 
Michael Jakobsen – Udvalget for unge og nye dommere  
 
Jesper Mandrup – Markedsføring og Rekruttering  
 
 
Vi ser frem mod en ny sæson snart og vi er udfordret! Udfordret af nedgangen af aktive dommere og fasthol-
delsen af de nye. Det er et stort indsatsområde for os i DU. Vi tror på, at vi med god planlægning og synlig 
markedsføring vil kunne vende nedgang til fremgang i den kommende sæson. Der er planlagt flere dommer-
kurser som vi snarest vil markedsføre på sociale medier, mod klubberne og andre relevante medier. 
 
Det obligatoriske OB møde i år vil være i Gudenå centret Idrætscenter d. 27/8 kl. ca. 9-15 hvor vi både afvik-
ler løbetest, og OB møde. Der er kun dette ene i kreds 6, så hvis I ikke kan denne dag, så kig i kursusover-
sigten og tilmeld jer et OB møde i nabokredsen i stedet. Det bliver en fantastisk dag, med spændende ind-
hold og hygge med dine kollegaer. Kurset er oprettet i HO – kurset er oprettet i HO og du kan allerede til-
melde dig i dag – søg kursus nr. 4402 
 
Dommerkurserne for nye dommere er planlagt til 3 september 2022 i Voel – søg kursus 4403  og Novem-
ber måned 22 – sted og dato kommer i august. Hvis i kender til nogle som kunne være interesserede i at 
prøve dommerfaget af, så få skubbet dem afsted på et de kommende kurser.  
 
Jeg er sikker på at med vores alles fleksibilitet og store kærlighed for håndbold, så skal vi nok komme i mål, 
med at få dømt de fleste håndboldkampe i den kommende sæson.  
 
Ungegruppen har følgende arrangementer i sæsonen 22-23  
 
16-18/9 –   Vestjysk bank cup i Grindsted 
27-29/12 – Midtjysk julecup 
7-9/4 –       Humlebicup i Give 
 
Dommertøjsstatus 
 
Til information, så kan jeg informere om at der pågår forhandlinger med flere sponsorer, vi kan allerede nu 
løfte sløret for at vi desværre IKKE når i mål til sæsonstart. Men vi arbejder på en løsning hurtigst muligt, mit 
bedste bud er at vi er klar til levering Dec. 22 
Vi tror dog også på at det nuværende tøj, godt kan klare en halv sæson mere.  



 

 

Tak for indsatsen skal lyde til sponsorudvalget for deres hårde arbejde indtil videre. Udvalget består af : Mike 
Thygesen, Hanibal Gregersen, Carsten Mølager, Ole Futtrup, Jeff Riegels. 
I hører nærmere når vi kommer tættere på en endelig aftale.  
 
Parsammensætning: 
 
Bjarke Søndergaard og det øvrige udviklingsudvalg arbejder på at sikre den bedste parsammensætning for 
den kommende sæson – i den forbindelse vil mange af jer blive kontaktet af Bjarke eller en fra udvalget, så 
de også kan også jeres tanker og ønsker.  
 
Alle dommere vil blive ringet op imellem uge 32-34 af et medlem fra udviklingsudvalget, inden opringning vil i 
få tilmeldt en mail som bedes udfyldt inden samtale. 
 
Efteruddannelse 
 
Efteråret 2022 bliver også tiden hvor I kan deltage på DHF’s efteruddannelse for dommere. Det har længe 
været efterspurgt, så det er utrolig dejligt at vi endelig kan dele datoer og program med jer. Programmet er 
vedhæftet denne mail, sammen med DHF’s uddannelseskatalog, med beskrivelser at nuværende og kom-
mende kurser/uddannelser. I tilmelder jer via Haandoffice som normalt. 
 
Konkret i JHF kreds 6 område bliver der tale om grundmodul 2 samt overbygningmodul 1- tilmelding vil 
komme tidligt i august 22 
 
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer 
 
Dommerudvalget  
 
Jeff Riegels 

 


