
 

Til alle dommere i JHF Kreds 8 og Kredsbestyrelsen 

 

 

 

Sønderborg, den 1. november 2019 

Vores OB-møder er nu overstået. Der mangler en enkelt eller 2 dommere, men vi har afholdt 

nogle ekstra møder i samarbejde med JHF Kreds 7. Vi er stadig i JHF Kreds 8 hårdt presset i 

grupperne 1 og 0, især i det sydlige område af de 2 kredse. Dog begynder det målrettede 

arbejde med de unge dommere at vise sit værd. Der er en del, som allerede er rykket op i 

både gruppe 1 og 0, af de dommere vi har haft igennem Ungdommergruppen. 

Vi får også tilført det antal dommere som vi skal bruge, men det tager stadig tid at få dem 

efteruddannet til at fløjte i vores højeste rækker, som vi administrerer lokalt. 

Der har været afholdt regelkursus i samarbejde med JHF Kreds 7 i Rødding den 12. oktober 

2019, og vi har fået 5 nye dommere i JHF Kreds 8 fra dette kursus. Næste kursus vil blive 

afholdt i lørdag uge 3, 18. januar 2020. Stedet er ikke fastlagt endnu. Det gælder som altid, at 

alle kan henvende sig til kredskontoret for at blive registreret til det næste kursus. Kurset i 

Rødding var det første i vores område med det nye materiale. Noget virkede godt, og der er 

også nogle dele, som lige skal bearbejdes igen. 

Teoritesten blev i år gennemført med mindre problemer. Det har hjulpet, at alle spørgsmål 

møntet på elitedommerne, er pillet af testen. Ved sidste møde i Breddedommerudvalget i 

Danmark, var der enighed om, at vi skal forsøge at få en ”bank” af spørgsmål målrette mod 

bredden ind i platformen, så dommerne til enhver tid kan lave en hurtig test på 30 spørgsmål. 

Dette er ikke endeligt på plads, da der stadig mangler at blive opbygget en ”bank” af 

spørgsmål, men der er en i DHF’s breddedommerudvalg, der har denne opgave. Vi har i år, 

på foranledning af DHF’s breddedommerudvalg, haft en opgave i at alle dommere G2, 3 og 4 

også skulle gennemføre løb i forbindelse med opstartsmøder. I Kreds 8 mener vi ikke, det blev 

gennemført hensigtsmæssig, og derfor arbejdes der på en anden måde at gøre dette på i 

2020, såfremt kravet stadig er, det skal gennemføres i de 3 grupper.  

DHF’s Breddedommerudvalg er ved at prioritere de næste initiativer, der skal sættes i søen, 

så som udviklerkurser, 2-dommerkursus og andre efteruddannelsestilbud. Jeg tror ikke vi når 

at se det før til efteråret 2020, afhængig af hvilke moduler vi taler om. 

Som noget nyt i år skal vi i gang med at fløjte kortbane. Rækken det drejer sig om er U-9, så 

pludselig har dommerne fået en del ekstra kampe, da U-8 i sidste sæson blev afviklet med 

vejleder (træner). De nye U-9 rækker afvikles i stævne form og i JHF Kreds 8 er der tilmeldt 

53 hold i denne række.  

Generelt er der en lille tilbagegang af hold i de øvrige rækker, men antalsmæssig opvejes det 

så af U-9 rækkerne. 



 

Samarbejdet mellem Dommerudvalgene i JHF Kreds 7 og 8 er kommet godt fra start, og de 

har fået en fællessponsor: Momenti.  

Tak for det gode samarbejde, og der er sendt tilbud ud til alle dommere om indkøb af tøj og 

andet fra Momenti via link til webshop. 

Som et andet initiativ, mellem JHF Kreds 7 og 8, blev udviklersamlingen afholdt fælles den 28. 

oktober 2019 i Rødding, og der har også været afholdt fælles niveaulægning for 

kredsudviklerne i de 2 kredse. Der var ikke den store forskel på vurderingerne fra udviklerne, 

så det bliver ikke et chok for dommerne at stå over for en udvikler, de måske ikke har mødt 

tidligere. 

 Som noget nyt i år har vi en fælles kredspåsætter og vores kredsdommere kan komme i 

haller i begge kredse, ikke kun ved spidsbelastninger, og udviklerne arbejder også på tværs af 

kredsgrænsen. 

Vi har i denne sæson indstillet Mathias Jensen og Daniel Bodin til indstilling A, med henblik på 

oprykning til 2. division, samt Lasse Bové Mørk og Thor Mørkeberg Hansen i indstilling B. 

Mathias og Daniel var igennem den normale procedure med HEI Cup i august 2019, og da de 

kom tilbage, var de indstillet til prøvekampe i 2. division. Det er rigtig godt gået. De har haft de 

første kampe men er endnu ikke rykket op i 2. division.  

 

Lasse og Thor har været med til Fregat-cup, som var det stævne indstilling B skulle deltage i, 

og efter stævnet har Lasse og Thor haft prøvekamp til D3. Lasse og Thor er rykket op i D3, 

tillykke med det, og Styregruppen i JHF ønsker at se parret i A gruppen i denne sæson.  

 

Midtvejs testen afholdes, som de forrige år fælles med JHF Kreds 7, og det bliver mandag den 

16. december 2019 i Vejen. 3. division og Gruppe 0 får automatisk en indbydelse, og hvis der 

er andre, som vi mener, skal lave en løbetest med henblik på oprykning, vil de blive kontaktet. 

 

Dommerudvalget har afholdt møde med Dommerklubberne, hvor vi talte meget om 

samarbejde, ansvarsområde, kommunikation og forventningsafstemning. Dette punkt blev 

drøftet meget og der kommer senere et internt arbejdsdokument som DU og 

dommerklubberne vil drøfte igen. Vi talte også en del om rygter, og lad mig slå fast, at hvis der 

træffes en beslutning, som ændrer retningslinjer eller lignende, som vi arbejder under, vil det 

være at finde i et referat fra et dommerudvalgsmøde, og jeg ved at flere dommerklubber ligger 

referaterne ind på deres hjemmeside. Hvis man er tvivl, kan man altid kontakte en fra 

dommerudvalget eller en af formændene i dommerklubberne. De vil, i langt de fleste tilfælde, 

kunne oplyse hvad der er gældende. 

 

Lars Luk Nielsen 

DU-formand 


