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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub august 2019 
 
Kære dommerkollegaer.  
Sommerferien er ved at være slut – og vi håber I alle har haft en rigtig god 
sommer! 
 
Partille Cup: 
Nogle dommere holder aldrig helt fri – og en af dem er vores helt egen Michael Dupont Hansen! 
Michael har deltaget som dommer ved verdens største håndboldstævne i Sverige i nu 18 år.  
Og derfor var det anledning til at optage ham i ”The exclusive Handballer Club” 
Stort tillykke til Michael med den flotte anderkendelse! 
 
Foruden Michael var Cecilie Ejby Pedersen også til stævnet sammen med sin århusianske makker – 
dog kun for første gang…. J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generation Handball: 
I slutningen af sommerferien bliver et af Danmarks største håndboldstævner også afviklet – netop 
det internationale håndboldstævne - Generation Handball - hvor der i år var hold med fra intet 
mindre end 20 forskellige nationer.  
FVHD var også her godt repræsenteret. 
Mathias Jørgensen, Thor Hansen, Cecilie Ejby, Mathias Jensen, Kasper Foged Rasmussen, Cecilie 
Isaksen, Josefine Jensen og Jonas Primdahl havde alle rykket en uge ud af kalenderen for at 
deltage i stævnet.  
Derudover kom der løbende besøg fra bl.a. Allan Thomsen, Lasse Wahlstrøm, Cecilie Damsgaard 
og Henriette Holm.  
 
En rigtig god oplevelse som bød på mange kampe, højt humør og mange grin! 
 
Og som Josefine ville have sagt… ”Don’t shoot after the.. øh.. fløjt..!” J 
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Cecilie Ejby Pedersen i de lokale medier: 
Fredericia Avisen bragte sidst i juli en fantastisk artikel om den ny oprykkede Elitedommer.  
 
Hvis du ikke allerede har læst artiklen, kan den findes på dette link: https://fredericiaavisen.dk/i-
fars-fodspor-cecilie-foelger-droemmen/?fbclid=IwAR0_M7_4LSCSF5c-
PscrlKLWp5KK5teoASUWTVPwVTWx8mAuDQevgH_x9as  
 
Artiklen nævner dog, at Cecilie har skiftet medlemskabet ud i Fredericia – Vejle 
Håndbolddommerklub, hvilket ikke er helt i overensstemmelse med sandheden. Dog er adressen 
skiftet til 8000 for at kunne passe studierne, men hjertet hører til i Fredericia og Fredericia – Vejle 
Håndbolddommerklub.  
 
Stort tillykke med den flotte omtale! J  
 
OB-møder samt løbe- og regeltest: 
Som altid skal alle dommere gennemgå et OB-møde før sæsonstart.  
Vi afholder OB-møde i Bredstrup – Pjedsted Hallen onsdag den 21. august. 
Husk at tilmeld dig gennem håndoffice – og gerne allerede nu!  
Sidste tilmelding er onsdag den 14/8! 
 
Igen i år skal alle dommere igennem en regeltest – I burde have fået information fra DHF. Hvis 
ikke, så tag fat i Kredskontoret. Dette skal også være klaret inden sæsonstart.  
 
Derudover er der i år også løbetest for alle – dog uden noget krav for G2 – G4 dommere.   
Der er allerede blevet sendt information ud fra Kredsen. 
Løbetest vil blive afholdt før OB-mødet den 21. august med start kl. 17.30. 
 
Vi håber, at I alle vil tage det med oprejst pande, så vi på bedste vis er klar til den nye sæson. 
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”Træningsaften”: 
Vi er i dommerklubben selvfølgelig klar til at hjælpe alle mænd og kvinder igennem både løbe- og 
regeltest.  
 
Derfor vil vi gerne invitere til ”træningsaften” tirsdag den 13. august kl. 17.30. 
 
Her kan man prøve kræfter af med løbetesten – dog kun for at træne.  
Derudover er der også mulighed for, at vi sammen kan hjælpe hinanden igennem regeltesten. 
Efter løbetesten vil der nemlig være tid til at lave regeltest i samarbejde med dine kolleager.  
 
Vi går ikke før alle er kommet igennem regeltesten! 
 
Inden du møder op til træningsaften, må du gerne tjekke om du har fået en mail fra Jeppe fra 
DHF: jbb@dhf.dk 
Mailen er sendt den 2. juli 2019. Her vil du finde link samt login til testen.  
 
Hvis du mod forventning ikke har fået denne mail, skal du tage kontakt til Martin på 
Kredskontoret.  
Se evt. den anden mail med information omkring ”træningsaften”. 
 
Udlevering af dommertøj: 
Med stor stolthed kan vi nu fortælle, at det nye dommertøj er klar til den nye sæson. Alt tøjet er 
pakket og ligger klar hos Susanne Hansen. 
 
Der vil være mulighed for at hente dommertøjet ved følgende 2 lejligheder: 
 

- Tirsdag den 13. august i BP-Hallen ifm. ”løbe- og regeltræning” 
- Onsdag den 21. august i BP-Hallen ifm. OB-møde 

 
Hvis du ikke har mulighed for at hente dommertøjet på en af de nævnte datoer, skal du tage 
kontakt til Susanne på: susanne@dantri.dk eller 24 94 39 75. 
 
Tusinde tak til Martinsen for endnu engang at forlænge sponsoratet! 
 
Vi glæder os meget til at se jer alle i det nye dommertøj! J  
 
 
Jeg håber, at I alle er veloplagte til den foranliggende sæson! 
 
Ring eller skriv endelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.  
Vi ses den 21. august i BP-Hallen J  
 
På bestyrelsens vegne,  
Jonas Primdahl 


