
 

 

 

Kære dommerkollega 

 

Hermed følger nyhedsbrev og vedhæftet parsammensætning/indrangering. 

 

Først skal lyde en stor tak, for den store indsats i hver især yder uge efter uge. I er fleksible og er 

klar på at tage en ekstra tørn, når der er behov for det. 

Vi er nu igennem de første 6/7 runder, og er godt i gang med planlægning og afvikling af udviklin-

ger. Vi prioriterer nye, unge samt fra toppen, men forsøger i år også at få lavet et antal ”serviceef-

tersyn” for vores rutinerede kræfter. Vi håber I vil tage godt imod dette tiltag. Vi bliver aldrig så 

gode at vi ikke kan udvikle os selv. 

 

Unge og nye gruppen måtte desværre aflyse samlingen til Vestjysk Bank Cup 2022 da kun 5 dom-
mere tilmeldte sig. 
Der bliver i næste uge udsendt invitation til Midtjysk Julecup som foregår den 27. - 29. december 
hvor vi håber at vi kan samle en flok. De nye dommere fra kurset i Egebjerg er allerede informeret 
om samlingen, og vil umiddelbart gerne med. Sidst i januar eller start februar vil vi forsøge at finde 
en ligakamp hvor ungegruppen kan være med dommerne før, under og efter kampen.  
 

I sidste nyhedsbrev informerede vi, ud om det igangværende arbejde omkring nyt dommertøj. Det 

har vist sig at være en sværere øvelse end forventet. Mange virksomheder er ramt af energikrise og 

samtidig nedgang. Desuden kommer vi tættere og tættere på en ny kreds/område struktur. Det er 

derfor i samarbejde med kredsbestyrelsen besluttet at pause arbejdet for en stund. Vi er jo heldigvis 

ikke i en situation med nedslidt tøj for de fleste. Skulle der være en enkelt eller to, som har behov 

for at supplere jeres dommertøj, så tag fat i Georg og få en snak om mulighederne. Så snart vi er 

blevet klogere på fremtiden, så sætter vi gang i dette arbejde igen.  

 

På sidste dommerkursus, kunne vi byde velkommen til en håndfuld nye dommere. Det er altid dej-

ligt når vi får nye kolleger, ind i flokken til vores dejlige sport og hobby.  

Vi kan dog sagtens bruge mange flere, derfor er der arrangeret dommerkursus d. 19/11-22 i Lyng-

hallens Cafeteria. Tilmelding via blivdommer.nu eller skriv til Georg hvis i kender en der skal med.  

Kredskontoret vil i den kommende tid dele kurset via sociale medier. Jeg vil opfordre jer alle til at 

dele med jeres netværk, så vi kan komme ud til flest mulige.  

 

Midtvejs løbetest vil foregå i Nørre Snede Hallen d. 21.12-2022 kl. 18.00  

Husk tilmelding i Haandoffice. Alle dommere i 2. div til og med GO skal løbe. Talenter ligeså.  

 

Til OB-mødet fortalte jeg om uddannelseskataloget, om de muligheder der ligger heri. Der er 

mange som ikke har haft mulighed for at sætte en hel lørdag af til et kursus. Derfor har jeg planlagt 

et kursus til alle os etablerede dommere nemlig OM 1. Det foregår d. 23/11-22 i Nørre Snede hal-

len. Jeg håber at se rigtig mange af jer netop denne aften. Dommerudvalget vil stå for lidt at spise 

og drikke. I kan glæde jer til en vanvittig spændende aften hvor Lars Fartoft og Jonas Primdahl 

kommer og holder kurset for os.  

Georg har lovet at få hjælp til kampe i kreds 6 denne dag.  Tilmeld jer i kursusportalen på haandof-

fice.  

 

DU har fået en del henvendelser vedr. kamppåsætning denne halvsæson. Vi er helt med på de for-

skellige udfordringer der er pt. Det ligger desværre uden for hvad vi driftsmæssigt kan påvirke i 
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dagligdagen. Dommere bliver splittet ad i parrene, dommere bliver sendt langt væk fra kredsen, 

dommere fra andre kredse dømmer kampe i kreds 6 haller, selv når vi har ledige dommere. Det er 

blot få eksempler på hvad der sker pt. Automatisk dommerpåsætning er gået i fuld drift, og jeg skal 

henstille til at give Georg besked, hvis man oplever påsætninger som føles uhensigtsmæssige. Der-

efter samles disse sammen, så vi kan udfordre beslutningstagerne i DHF.  

 

DU indstillede i sommerpausen Christian Rasmussen og Carsten Saarup til U 19 herre ligakampe 

under STV  

Efter løbetest og regeltest, er det vurderet at Carsten og Christian har de relevante kompetencer til 

denne opgave. Et stort tillykke skal lyde til de to herrer. Held og lykke med de nye udfordringer. Vi 

har heldigvis stadig fornøjelsen af de to herrer i vores 3. div gruppe  

Mogens Söderdal og Dan Jørgensen har haft en indstillingskamp og er rykket op til GO, stort til-

lykke med oprykningen og det flotte resultat. 

Magnus Jacobsen og Mathias Andersen er begge rykket op i G2 – også stort tillykke til dem. 

Desuden skal vi sige tillykke til Michael Jakobsen og Henrik Bak som efter flotte udviklinger i de-

res indstillingskampe er rykket i 3 div. Vi har i år haft et øget behov for dommere her, grundet en 

stigning i hold på netop dette niveau. 

 

Ole Futtrup, har bedt om en pause fra udvikler opgaven, hvorfor jeg overtager rollen som udvikler i 

3. div sammen med Morten Lefty 

Efter god dialog med Jesper Mandrup og Hanibal Gregersen har vi sammen aftalt at begge udtræder 

af dommerudvalget, grundet travlhed hos dem hver især. 

Posterne bliver som udgangspunkt ikke besat, før vi er klogere på en ny kredsorganisering. Vi træk-

ker gerne på hjælp udefra når behovet opstår. Et stort tak for den store indsats gennem deres tid i 

udvalget. 

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sæson, og husk at jeg altid står til rådighed ved stort eller småt. 

 

 

Jeff Riegels/Dommerudvalgsformand kreds 6 

51299027 – dukreds6@dhf.dk 
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Parsammensætning og indstillingsoversigt 
 

 

Indstilling til A+ gruppen  

 

Jesper Mandrup – Lasse Bove Mørk (kreds 8) Mentor Kjeld Løvquist  

 

Indstilling til A gruppen  
 

Henrik Lund – Hannibal Gregersen – Udvikles af STV 

 
3. division - gruppen 

 

1. Jesper Mandrup – Lasse Bove Mørk (kreds 8)  

2. Henrik Lund – Hannibal Gregersen 

3. Christian Rasmussen – Carsten Saarup U19 liga 
4. Bjarne Hay – Torben Løvborg - Henrik Bak 

5. Bjarke Søndergaard – Michael Jacobsen -  
Nicklas Vinter flytter til kreds 6 pr. 1/1-23 

 
Ansvarlig for udviklinger og påsætning i 3. div JEFF 

 
Orlov 

 
Mikkel S. Andersen,  

 
Aspiranter til 3. div. 

 
Joakim Back Kaas – Lasse Lejgaard 

 
 

Udviklere I 3. div. Jeff Riegels og Morten Lefty 

 
Talentgruppen 

 

Jesper Mandrup – Lasse Bove Mørk (kreds 8) (3.div) Kjeld Løvkvist 

Henrik Lund – Hannibal Gregersen (3.div) Mentor Ole F. 
Rasmus Frederiksen (G1) – Henrik Sørensen (G1) Mentor Bjarke S. 

Daniel Iversen Trosborg (G1) – Martin Berger (G1) Mentor Ole F. 

Joakim Back Kaas – Lasse Lejgaard Mentor Kjeld Løvkvist 
 

Ansvarlig for mentor i talentgruppen BJARKE 
 

 
 

 



 

 

Gruppe 0 
 

1. Joakim Back Kaas – Lasse lejgaard Bobler til 3. div. 
2. Søren Holden - Lars Aagaard 

3. Henning Winther - Rene Søndergaard – Jørgen Svane 
4. Carsten Mølager –Kjeld Schousboe 

5. Kim Olsen – Henrik Steen Andersen 
6. Eric Breinholdt Larsen - Kasper Commerou (Ikke løbet)  

7. Mogens Birkemose Söderdal – Dan Jørgensen Ny oprykket pr. 28.10.22 
 

 
Orlov  

 
Christian Nicolaisen 

Henrik Rosenberg 

 
Udviklere i G0. Kjeld L/ Bjarke  

 
Ansvarlig for udviklinger i G0 BJARKE 

 
 

 
 

Aspiranter til G0 
 

Rasmus Frederiksen – Henrik Sørensen  
Daniel Iversen Trosborg – Martin Berger 

 
Gruppe 1 

 

 
1. Rasmus Frederiksen – Henrik Sørensen  

2. Daniel Iversen Trosborg – Martin Berger 
3. Henning Jensen – Jens Skovgaard 

4. Finn Rosengreen – Kristian Thomsen - Torben Jensen 
5. Henrik Thode Nygaard – Per Jørgensen  

6. Mike Thygesen (Ikke løbet) - Caroline Schandorff (G0) 
7. Hans Åge Nikolajsen – Lars Hansen  

8. Søren Koudal Vejlgaard – Steffen Sørensen begge skadet.  
 

Reserve G1:  Leon Jacobsen  
Udvikler i G1: Henning Winther!!!! 

Ansvarlig for udviklinger i G1 BJARKE 
 

 

 



 

 

Gruppe 2 
 

1. Leon Jacobsen – Per Fischer  
2. Tom Mørkholdt - Torben Jensen (G1)  

3. Marie Louise Knudsen – Britta Simonsen - Lene Harpøth Ifversen 
4. Magnus Kjærgaard Jakobsen - Mathias Lykke Andersen - Mentor Michael  

5. Thomas Troelsen – Christian Holler. Mentor Britta 
6. Peder Nielsen – Benny Andersen 

7. Dan Weller – Kent Binnerup - Per Kappelgaard 
8. Thyge Bjørn Dahlgaard - Birger Kristensen 

9. Preben Hansen, Henrik Majgaard Viller 
10. Christian Christiansen - Benny Christensen  

11. Bjarne Christiansen - Georg Danielsen 
12. Ole Madsen - Karlo Madsen 

 

Ansvarlig for udviklingerne i G2 GEORG 
Gruppe 3    

 
Bjarne Poulsen Bobler til G2 

Henrik Udsen Bobler til G2 
Leif Andersen 

Knud Erik Hansen 
Amalie Hammer 

Ole Futtrup 
Mogens Jensen 

Casper Schødt Larsen  
Helle Tømmerby Andreasen 

Michael Jørgensen 
Brian Andersen 

 

Ansvarlig for udviklingerne i G3 RASMUS 
Gruppe 4 

 
Glenn Michael Isaksen 

Kurt Nørregård 
Jens Nellemann 

Birgitte K. Henriksen 
Stephan Liedtke 

Ove Brun 
Christian Christiansen 

Jens Anthon Bach 
Nicolai Bay Kjellerup Efterskole 

Lars Erik Svenstrup (Lasse) 
 

 

 



 

 

Nye dommere: 
 

Stephanie Voigt Søndergaard   Mentor Jens Nellemann 
Carsten Rønnow                     Mentor Bjarke Søndergaard 

 
Rolf Lindorff 

Nicolai B.  
Henrik Frislev 

Jan G. Tranbæk 
 

Lotte Brix Bjørnskov 
Cecilie Brix Bjørnskov 

Liva Graugaard Jensen 
Olivia Bank Thomsen 

 

Ansvarlig for udviklingerne I G4 MICHAEL. 
 


