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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub juli II 2020 
 
Kære dommerkolleager 
 
Så er sommerferien ved at være forbi – og det ser ud til, at vi i den 
kommende sæson kan komme ud og dømme håndbold igen J  
 
Bestyrelsen i dommerklubben afholdt i tirsdags møde og tog hul på arbejdet frem mod den 
kommende sæson. Derfor er det tid til et friskt nyhedsbrev.  
 
Generalforsamling: 
Først på programmet står generalforsamlingen, som blev udskudt fra maj. Generalforsamlingen 
afholdes onsdag den 12. august kl. 18.00 i Bredstrup – Pjedsted Hallen.  
Indkaldelsen til generalforsamlingen er allerede sendt ud via mail. Husk og tilmeld dig inden den 
6. august til Jonas Primdahl.  
Vi skal have gjort status på sidste sæson, se frem mod den kommende og endelig hilse på 
hinanden igen efter en lang håndboldpause over en omgang lækker mad og lidt at drikke. 
 
Vi håber på at se mange af jer J  
 
Træningsaften med løbe- og regeltest: 
Løbe- og regeltesten er kommet for at blive. Og vi står i dommerklubben fortsat klar til at støtte og 
hjælpe alle, så vi kommer sikkert igennem.  
Derfor afholder vi træningsaften, hvor du har mulighed for at testen formen af på løbetesten og få 
kyndig vejledning i regeltesten.  
 
Den første træningsaften bliver afholdt onsdag den 12. august inden generalforsamlingen. Her 
har du mulighed for at få vejledning i regeltesten fra kl. 16.00.  
Kl. 17.00 startes løbetesten, hvor du har mulighed for at teste formen af. Efterfølgende er der 
generalforsamling. Der er mulighed for at tage et bad i hallen.  
 
Den anden træningsaften afholdes tirsdag den 25. august kl. 19.00. Her startes løbetesten kl. 
19.00 og efterfølgende er der mulighed for at få vejledning i regeltesten.  
 
Tilmelding til træningsaftnerne er ikke nødvendig. Husk selv at medbring computer og tjek, at du 
kan tilgå testen.    
 
I forbindelse med OB-mødet afholdes den endelige løbetest, hvor man skal bestå alt efter den 
indrangering man har. De forskelle løbekrav kan ses i denne tabel: 
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OB-møde: 
Sæsonopstart betyder naturligvis også opstartsmøde. Det er obligatorisk at deltage i OB-møde, 
hvis man vil dømme kampe den kommende sæson. Der afholdes OB-møde i Bredstrup – Pjedsted 
Hallen mandag den 31. august. Her er der løbetest fra kl. 17.30 og OB-møde kl. 19.00. Mere 
information vil blive sendt ud fra kredskontoret.  
Dommerudvalget i JHF Kreds 8 synes sidste år, at det var en lang aften med både løbetest og OB-
møde. Derfor betaler kredsen for lidt forplejning efter løbetesten.  
 
Husk at du skal tilmelde dig OB-mødet i håndoffice senest 8 dage inden OB-mødet. Har du 
problemer med dette, kan du skrive til Martin på kredskontoret på mg.jhf@dhf.dk 
 
Har du ikke mulighed for at deltage i mødet den 31. august, har du i Kreds 7 og 8 mulighed for at 
deltage følgende dage: 
 
Mandag den 31. august  Bredstrup – Pjedsted Hallen  
Mandag den 7. september  Skærbæk Fritidscenter 
Onsdag den 9. september  Kliplevhallen 
Mandag den 14. september Vejen Idrætscenter 
 
Har du ikke mulighed for at deltage i en af ovenstående dage, kan du tilmelde dig et af de andre 
opstartsmøder i en anden kreds. Du kan finde disse møder inde på håndoffice under kurser. 
Alternativt kan du spørge Martin om hjælpe.  
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Arrangementer den kommende sæson: 
Bestyrelsen kiggede frem mod nogle af arrangementerne den kommende sæson. Foreløbig kan vi 
sætte dato på følgende: 
 
Lørdag den 12. september 2020 Fællesspisning i forbindelse med Vejle Cup (såfremt Vejle 

Cup afvikles)   
 
Fredag den 20. november 2020 Julebanko i dommerklubben 
 
Onsdag den 30. december 2020 Nordea Fonden Cup – DK’s bedste U11 stævne? J  
 
 
Sæt gerne allerede kryds i kalenderen nu J  
Hvis du har en god ide til et arrangement, er du altid velkommen til skrive.  
 
Tidligere formand takker af: 
Tidligere formand fra FVHD, Claus Nielsen, har valgt at melde sig ud af dommerklubben pga. nye 
interesser. En stor tak skal lyde til Claus for hans store arbejde! – du er altid velkommen tilbage J  
 
Corona-situationen: 
Sidste sæson blev som bekendt stoppet før tid pga. coronavirussen. Den fortsatte udvikling af  
corona-situationen er desværre stadig ukendt, men vi håber på det bedste. Træningskampene er  
begyndt at tikke ind på kredskontoret og mange arbejder frem mod at kunne starte den  
kommende sæson på (nogenlunde) normalvis. Det samme gør vi i bestyrelsen.  
 
På næste side kan du læse om dette nyhedsbrev profil, Line Lønborg. 
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at ringe eller skrive.  
 
Afsluttende ønskes I en fortsat god sommer!  
 
Vi ses til generalforsamlingen den 12. august J  
 
På bestyrelsen vegne,  
Jonas Primdahl  
 
   Find Kurt Jørgensen! Ja, han er som en af bestyrelsens eneste pensionister selvfølgelig på ferie… J  



Line Lønborg    
Det er tid til den første kvindelige side 9 dommer. Dette 
nyhedsbrevs profil er nemlig Line Lønborg! 

Line er en utrolig glad og vellidt pige, som altid har let til 
smil. Hun går altid til tingene med en positiv indstilling, 
hvilket hun også har gjort med sin dommerkarriere. Hun 
startede med at dømme håndbold tilbage i januar 2018, 
hvor hun tog dommerkort, sammen med et par af hendes 
holdkammerater.  

”Da jeg blev dommer, tænkte jeg lidt, at man ikke altid selv 
var tilfreds med de dommere man havde, så jeg tænkte jeg 
måtte gøre noget ved det. Så er spørgsmålet om det var en 
god ting??”  

Line har altid selv spillet håndbold, men har taget det 
næste skridt, og fungerer nu også som dommer. 
Derudover spiller Line fortsat, hvor hun indtil nu har slidt 
på gulvet i hallerne i FHK, dette ændrer hun til den næste 
sæson, hvor hun skal spille for Vejle HK.  

Når Line kan finde tid til andet end håndbold, passer hun 
sin skole på Campus Vejle, hvor hun skal til at starte i 3.G.. 
Derudover får hun kørt en masse varer over disken, i 
hendes virke som kasseassistent i Føtex Fredericia.  

Line er stor håndboldentusiast, hun ser alt det håndbold 
hun kan, både live og i tv. En hel søndag ude i hallerne, 
er bestemt ikke uvant for hende, så Line er top motiveret 
og klar til at skyde sæsonen 20/21 i gang.   

Vi ønsker Line god vind fremover og glæder os til at 

følge hende på håndboldbanen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyhedsbrevets	profil		 
Line	Lønborg			

Line bor I Skærup, med hendes 

mor, far og lillesøster  

Hun er 17 år gammel  

Blev dommer i Januar 2018 

Line dømmer i gruppe 1  

Line går på Handelsskolen i 3.G  

5 hurtige om Line 
1. Line er tidligere golfspiller, hun var 

faktisk rigtig god til det. Hun siger dog, 
at hun ikke kan finde ud af det mere 
 

2. Lines favoritter fra køkkenet er sushi og 
morfars hjemmelavede frikadeller  
 

3. Line elsker at være på ferie i Italien  
 

4. Line siger aldrig nej til en udfordring (tag 
det som en udfordring)  
 

5. Line leger med tankerne om, at hun i 
fremtiden skal studere i udlandet  

 

 

”Det som tiltalte mig ved FVHD var, 
at der var mange unge dommere, 
der blev gjort meget for dem, og 

fællesskabet så ud til at være rigtig 
godt, hvilket jeg i den grad har 

fået bekræftet, at det er.”  


