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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub september 2019 
 
Kære dommerkolleger 
 
Bestyrelsen i FVHD har haft sit første møde i denne sæson. Derfor er det nu tid til et nyhedsbrev fra 
dommerklubben med en update på de seneste aktiviteter samt kommende.  
 
OB-møder: 
Stort set alle dommerklubbens aktive medlemmer har deltaget på OB-møde forud for denne sæson. 
Derudover har vi også fået alle igennem regeltesten samt det nyeste tiltag i form af løbetest.  
 
Vi synes fra bestyrelsens side, at det er helt fantastisk, at alle medlemmer tager de nye tiltag med løftet 
pande.  
Den 21/08-19 afholdte vi vores lokale OB-møde i Bredstrup – Pjedsted Hallen med over 70 deltagende 
dommere. Det var super fedt at se, hvordan alle (unge som ældre) kom igennem løbetesten – og 
selvfølgelig med et lille konkurrenceinstinkt.  
Lige meget hvordan man forholder sig til de nye tiltag, er det opløftende at se, hvor gode folk er til at 
hjælpe og guide hinanden igennem. Dette er meget sigende om vores dommerklub, som I vores optik er 
Danmarks bedste håndbolddommerklub! 
 
Godt arbejde J  
 
Dommertøj: 
Dommerklubben har som bekendt indgået en ny sponsoraftale med Martinsen, som har sponsoreret nyt 
dommertøj til alle medlemmer.   
Alle burde have fået tøjet udleveret – og mange har allerede fløjtet i det de første mange gange. 
 
Fredericiaavisen bragte i forbindelse med den nye sponsoraftale en glimrende artikel. Har du ikke allerede 
læst den, kan du finde den her: https://fredericiaavisen.dk/martinsen-klaeder-de-lokale-
haandbolddommere-paa-til-den-kommende-saeson/   
 
Vi har i bestyrelsen lavet nogle retningslinjer for brug 
af dommertøj ved lokale kampe. Den kan findes på 
hjemmesiden og bliver også sendt ud til alle 
medlemmer.  
 
Tak til Martinsen for sponsoratet – vi kommer til at se 
skide godt ud til de mange håndboldkampe ude i 
hallerne J  
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Vejle Cup og Flammen: 
I forbindelse med Vejle Cup 2019 var mange FVHD-dommere endnu engang i aktion på håndboldbanerne i 
DGI-Huset Vejle.  
Stævnet forløb rigtig godt og med stor tilfredshed på dommersiden – stor ros til alle som deltog i dette 
stævne.  
Ved samme lejlighed var en lille gruppe fra ungdommergruppen også samlet. Dommerklubben havde her 8 
dommere samt 3 udviklere med, som alle melder positivt tilbage fra stævnet.  
 
I forbindelse med Vejle Cup afholdt dommerklubben fællesspisning på restaurant Flammen i Vejle. Her var 
vi 28 personer samlet, som havde en rigtig hyggelig aften med god mad og drikke.  
 
Derudover havde vi også weekenden før 8 af vores unge dommere afsted til Ribe Elite Cup, hvor de kunne 
prøve kræfter med kampe på lidt højere niveau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere billeder kan findes på dommerklubben hjemmeside www.fvhd.dk  
 
Oprykninger: 
Opstarten til denne sæson bød for nogles vedkommende på prøvekampe til nye rækker.  
Overordnet er det gået rigtig godt, hvilket også betyder et par enkelte oprykninger.  
 
Mathias Jørgensen til G0 
Line Lønborg til G1  
Morten Fly Christensen til G2 
 
Stort tillykke til jer alle 3 – det er rigtig godt gået J  
 
Flere dommere har i den kommende tid også prøvekampe til nye rækker – udfaldet af dette kender vi 
endnu ikke.  
I ønskes alle held og lykke! 
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Kommende arrangementer: 
Det gode ved at være medlem af en af Danmarks bedste håndbolddommerklub er, at man bliver inviteret 
med til fantastiske arrangementer med sine gode kolleger.  
 
Bestyrelsen har kigget på, hvad vi i den kommende sæson kan lave af arrangementer og har pt. følgende på 
tegnebrættet.  
 
26. oktober 2019 Ungdomsdommerdag i Vejle  
 
22. november 2019 Julebanko i Bredstrup – Pjedsted Hallen 
 
30. december 2019 Nordea Fonden Cup 2019 (Husk at sætte kryds i kalenderen – vi 

får brug for mange dommere) 
 
8. februar 2020 Ligahåndbold i Fredericia (FHK – KIF) 
 
13. maj 2020 Generalforsamling i FVHD 
 
Flere arrangementer vil løbende komme til. Vi håber, at I vil bakke op omkring dommerklubben og dens 
arrangementer.  
 
Internationale dommere: 
Lokale Karina Christiansen og hendes fynske makker Line Hesseldal har nået endnu en milepæl i deres 
allerede lange karriere, da de nu har dømt deres første internationale herrekamp. Forrige lørdag dømte de 
nemlig den anden kamp mellem Talent M.A.T. Plzen og Haukar i EHF Cuppens første kvalifikationsrunde.  
 
Derudover kan vi stolt meddele, at Mads og Martin endnu engang er blevet udtaget til at dømme til EM for 
herre til januar. Dette er dog ikke det eneste danske par vi får at se til EM, da Henrik Mortensen og Jesper 
Kirkholm også er blevet udtaget.  
Læs mere om denne nyhed her: https://www.dhf.dk/nyheder-og-presse/nyheder/to-danske-dommerpar-
udpeget-til-herrernes-em-i-januar-2020/ 
 
Stort tillykke til jer alle – og held og lykke med udfordringerne J  
 
Sæsonen skal nu for alvor til at starte. Vi opfordrer fra dommerklubben om at bakke op om hinanden og 
jeres kollegaer. Se dem fløjte nogle kampe og bibeholde den gode stemning ude i hallerne.  
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, er I som altid mere end velkomne til at ringe eller skrive.  
 
I ønskes alle en rigtig god sæson! J  
 
På bestyrelsens vegne, 
Jonas Primdahl 



 

 

Morten Fly Christensen 
Morten har selv spillet meget håndbold i sine 
ungdomsår, hvor han spillede med i 
ungdomsdivisionerne. Som senior har han dog ”kun” 
spillet lidt serie 1 inden karriere og udlandsophold 
kaldte. Faktisk var han også håndbolddommer i ca. 2-3 
år i sine tidlige 20’ere, så det var ikke en helt ukendt 
verden Morten trådte ind i, før han igen blev 
håndbolddommer og også medlem af Fredericia-Vejle 
Håndbolddommerklub for to år siden. 

I opstarten som dommer beretter Morten om en sjov 
episode i en af sine første kampe, hvor han dømmer en 
u10 kamp, hvor den tidligere landsholdsfløj, Christian 
Hjermind, var træner. ”Christian Hjermind kunne godt se 
jeg var ny i gamet, så han guidede mig rigtig godt 
igennem kampen, og han brugte f.eks. hele pausen på at 
tale med mig, og ikke med sit eget hold”. 

Mortens håndbolderfaring kommer ham også til gode 
inde på banen, hvor han efter bl.a. en god indsats til 
Vejle Cup tidligere på måneden er blevet rykket op i 
gruppe 2. Han omtaler FVHD som anderledes end den 
midtjyske dommerklub han var medlem af for nu snart 
20 år siden: ”Jeg har indtrykket af at der er et godt 
sammenhold i FVHD. Der er en form for klubfølelse, som 
du også finder i f.eks. en håndboldklub eller en 
badmintonklub. Der er en masse entusiastiske dommere i et 
bredt aldersspektrum, der bakker op om dommerklubben 
og deltager i de mange fine tiltag. Det er en klub, hvor 
der sker noget.”  

Vi ønsker Morten en rigtig god sæson og et stort 
tillykke med oprykningen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevets	profil		 
Morten Fly Christensen 

Morten bor i Vejle Morten er 41 år 

Blev dommer i 2017 

Dømmer i gruppe 2 Økonomichef  

JDE Kaffe 

5 hurtige om Morten 
1. Han har cirka 120 par sko derhjemme! 

 
2. Han holder med Liverpool, men ærgrer sig 

over at han ikke kan huske sidste gang de 
vandt den engelske liga. 
 

3. Han har boet flere år i udlandet, bl.a. USA, 
Holland og Singapore. 
 

4. Har været til flere koncerter med sit 
yndlingsband, U2 
 

5. Mortens livretter er flæskesteg og svensk 
pølseret 

  


