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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub februar 2018 
 
 
Kære dommerkollegaer  

Bestyrelsen i dommerklubben afholdte i onsdags bestyrelsesmøde – det er meget passende en 
god lejlighed til et nyhedsbrev. 
 
Nordea Fonden Cup 2017: 
Den 30. december 2017 afholdte dommerklubben som bekendt det årlige julestævne – Nordea 
Fonden Cup. Dette var dog ikke et helt almindeligt stævne – det var et 25. års jubilæumsstævne. 
Dette blev bl.a. synliggjort med en ekstra gave til alle spillere i form af en lille taske. Stævnet forløb 
som sædvanlig uden problemer, og som den mangeårige stævneleder, Kurt Jørgensen, så pænt 
udtrykte det: ”Og vi sluttede igen til tiden” J  
57 hold (cirka 500 spillere) spillede 100 kampe, som alle blev dømte af vores dommerklubs 
fantastiske medlemmer. En rigtig god dag for dommerklubben og de mange deltagere ved 
stævnet.  

Flere billeder kan ses på dommerklubbens hjemmeside www.fvhd.dk   
 
For at markere stævnets og Kurts 25. års jubilæum, blev der efter stævnet inviteret til spisning for 
alle dommere og hjælpere på Hotel Fredericia. Her havde 40 dommere og hjælpere alle en rigtig 
hyggelig aften, hvor der blev snakket, spist lækkert mad og selvfølgelig blev der også holdt tale for 
Kurt.  
 
Kurt fortjener en særlig stor tak for hans 25. års arbejde med stævnet! Det er meget flot.  
I den anledning var Fredericia Dagblad også forbi og skrev denne fremragende artikel om Kurt og 
stævnet. Artiklen kan læses på dette link: http://fvhd.dk/wp-content/uploads/2018/01/Artikel-
Nordea-Fonden-Cup-2017.pdf  
En stor tak skal også lyde til resten af Nordea Fonden Cup udvalget Susanne Hansen, Mads 
Wellendorff og Cecilie Isaksen – held og lykke med det fremadrettet arbejde.  
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Flere billeder kan ses på dommerklubbens hjemmeside www.fvhd.dk   
 
Bowling arrangement: 
Den 9/2-2018 afholde dommerklubben vores årlige bowling arrangement i Fredericia 
Idrætscenter. 28 medlemmer var med til denne hyggelige aften, hvor der blev bowlet, spillet 
amerikansk lotteri, spist rigtig god mad og hygget. Tak til de 28 fremmødte for denne hyggelige 
aften.  

Flere billeder kan ses på dommerklubbens hjemmeside www.fvhd.dk   
 
Nye medlemmer: 
Onsdag den 24. januar blev der afholdt regelkursus i Fredericia Idrætscenter. Her fik 
dommerklubben rekrutteret 8 nye medlemmer. Hjertelig velkommen til Leona Muslija, Ermonda 
Simnica, Elisa Simnica, Donjeta Islami, Emma Hewison, Line Lønborg, Anna Holm og Annabeth 
Andersen.  
 
Flere af dem har allerede været ude og fløjte og gjorde det rigtig godt! Resten af dem er allerede 
påsat kampe og skal ud og fløjte i den nærmeste fremtid.  
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Derudover har dommerklubben også fået tilgang af Kristoffer Kristensen, Mathias Jensen og Maria 
Husted, som også har været på dommerkursus sidst i januar. Hjertelig velkommen! 
 
Dermed har dommerklubben fået tilgang af 33 nye dommere i indeværende sæson, hvor de alle 
enten har været ude og fløjte eller er påsat. Det er da helt vildt fedt! J  
 
Oprykninger: 
Vi har den seneste tid også haft et par oprykninger.  
 
Cecilie Isaksen er blevet rykket i G1.  
 
Hans-Henrik Madsen, Kenneth Smed, Kristian Jørgensen og Martin Branick er blevet rykket i G2.  
 
August Hilger og Daniel Aaquist Hansen er blevet rykket i G3.  
 
Stort tillykke til jer alle med oprykningerne! Det er super godt gået! J  
 
2-dommerkursus: 
Den 26. – 28. januar blev der afholdt 2-dommerkursus og socialt samvær i Bredstrup Pjedsted 
Hallen for mange af de nye dommere.  
Tovholder for arrangementet var udviklingsansvarlig, Allan Thomsen.  
Det var en super hyggelig weekend, med et tætpakket program der bl.a. bød på 2-domerkursus, 
udvikling, foredrag, information, test, håndbold, hyggeligt samvær og ikke mindst en masse kampe 
der skulle fløjtes.  
Et stort skulderklap til Allan for at fremragende arrangement.  
  
Dommerfest: 
Har du endnu ikke tilmeldt dig dommerfesten? - så kan du nå det endnu! Fredag den 16. marts er 
det tid til at samle hele dommerklubben til en uforglemmelig aften i Højen Kultur og 
Forsamlingshus. Tilmelding til Lasse Wahlstrøm senest tirsdag den 27. februar på 2279 2934 eller 
jhf.dhf.lasse@gmail.com  
Det bliver en fantastisk aften! 
 

Ring eller skriv endelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.  

Vi ses til dommerfesten den 16. marts! J   

På bestyrelsens vegne, 
Jonas Primdahl  

 
 


