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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub december 2020 
 
Kære dommerkollegaer 
 
Julen sig nærmer og sæsonen skrider på trods af Corona og mange 
aflysninger fortsat fremad.  
Bestyrelsen har i denne uge været samlet og derfor er det tid til en nyhedsupdate fra 
dommerklubben.  
 
Aflysning af arrangementer… øv… L 
Som følge af de opdaterede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne var vores hænder bundne 
og vi har desværre været nødt til at aflyse nogle af efterårets arrangementer.  
Normalt plejer vi at kunne afholde ungdomsdommerdag, hvor vi samler størstedelen af 
dommerklubbens unge dommere og lader dem prøve kræfter med nye udfordringer, mens vi viser 
det stærke fællesskab og unge dommere frem til de mange foreninger i hallen. Desværre var det 
ikke muligt i år at kunne afholde sådan et arrangement. Vi prøver igen næste år! 
 
Ligeledes var vi også nødt til at aflyse det traditionsrige julebanko i Bredstrup – Pjedsted Hallen 
efter forsamlingsforbuddet blev sat ned til 10 personer.  
Alligevel skal der lyde en stor tak til Julebankoudvalget – Josefine Jensen, Evald Fihl, Flemming 
Larsen, Albert Lippert og Kurt Jørgensen for de indledende planlægningsmanøvrer. Vi håber I er 
klar igen næste år til at hjælpe! J 
 
Nordea Fonden Cup 
December betyder normalvis også Nordea Fonden Cup – dommerklubbens store U11 stævne som 
afvikles med over 500 deltagere.  
Selvom stævnet er en vigtig del af dommerklubbens DNA, men også en økonomisk grundpille 
måtte Nordea Fonden Cup udvalget aflyse stævnet.  
Det var desværre ikke muligt at få ender til at nå sammen, afholde stævnet på en forsvarlig måde 
og overholde alle retningslinjer.  
 
Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men vi har desværre fundet dette nødvendigt.  
Planlægningen af næste års stævne er så småt allerede gået i gang.  
Tak til Nordea Fonden Cup udvalget – Susanne Hansen, Mads Wellendorff og Mathias Jensen – for 
jeres arbejdsomhed og engagement med stævnet.  
 
Næste års stævne løber af stablen den 30. december 2021 i Fredericia Idrætscenter!   
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EM i kvindehåndbold 
Ligesom december betyder julehygge, håndboldstævner og gaver er det også tiden på året hvor de 
kvindelige mesterskaber afvikles. 
I år afvikles EM i kvindehåndbold som bekendt udelukkende på dansk grund i Herning og Kolding 
efter Norge har trukket sig fra deres del af værtskabet. De første par bolde er allerede blevet 
kastet ligesom de første kampe er blevet afviklet.  
Vi er i dommerklubben rigtig stolte af at være repræsenteret på flere forskellige måder.  
 
Først og fremmest er vi stolte af, at vi på håndboldbanen er repræsenteret af Karina Christiansen 
og hendes fynske makker Line Hesseldal, som skal ledes slagets gang indenfor de 40x20.  
Vi følger jer tæt og vil fra dommerklubbens side ønske jer held og lykke med kampene. 
Vi håber I får lov til at være med hele mesterskabet igennem såfremt den danske deltagelse 
tillader det.  
Karina og Line fløjter deres første kamp her til eftermiddag (den 5/12) kl. 16.00 mellem Polen og 
Rumænien. Kampen vises kl. 16.00 på TV2 Sport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Billeder tilsendt fra Karina 
 
 
Dernæst er dommerklubben også repræsenteret ved en perlerække af frivillige medlemmer til 
forskellige opgaver i både Kolding og Herning. 
I Kolding skal Kasper Foged Rasmussen, Allan Thomsen og Daniel Glibstrup hjælpe til med at lave 
statistik på de mange håndboldtekniske finurligheder under slutrunden. Derudover skal Daniel 
Bodin (på trods af hans dårlige musiksmag… J) være håndbold-DJ i Kolding. Endelig hjælper 
Mathias Jensen også til ved forskellige tekniske opgaver.  
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Note: Billeder tilsendt fra Mathias og Daniel 
 
I Herning har vi også et par frivillige hjælpere. Per Olesen skal endnu engang være presseansvarlig i 
Herning og sammen med Svend Nicolajsen servicere verdenspressen, der er i Boxen for at dække 
kvinde EM.  
 

 
Note: Billeder tilsendt fra Per. 
 
Vi synes I dommerklubben, at det er fedt I tager jer tiden til at hjælpe med at få afviklet 
slutrunden. Uden jeres frivillige hjælp kunne det ikke lade sig gøre. 
God arbejdslyst samt held og lykke til jer alle! J 
 
 
Oprykninger 
Selvom sæsonen ikke køre på fuld blus, bliver der heldigvis stadig spillet håndboldkampe rundt 
omkring i hallerne.  
Rigtig mange af FVHD’s dommere arbejder hårdt for at udvikle sig og det udmønter sig til tider i 
oprykninger.  
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Stort tillykke til Daniel Aaquist, som er rykket op i gruppe 0 (Jyllandsserie herre og 3. division 
damer)  
Her skal Daniel dømme sammen med en anden FVHD-dommer, Mathias ”Mini” Jørgensen.  
 
Derudover har vi også et par dommere som er blevet indstillet til videre oprykning.  
Tillykke med det – og held og lykke med eventuelle prøvekampe! 
 
På den næste side, kan du læse om Daniel Aaquist, som er dette nyhedsbrev profil. Tak til Josefine 
Jensen for at lave dette protræt, som i høj grad er præget af et juledesign.. J  
 
 
Jubilæumsfest 
Som tidligere annonceret har dommerklubben snart 50-års jubilæum – og det betyder selvfølgelig 
jubilæumsfest! J 
Hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen – så skynd dig at gøre det! 
Dato: lørdag den 29. maj 2021 
 
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Josefine Jensen, Kurt Jørgensen, Lars 
Kjerside og Susanne Hansen. De er alle i fuld gang med planlægningen og vil senere udsende en 
invitation med mere information.  
 
Men bare rolig – du behøver ikke spørge din kone/kæreste/samlever om lov til at tage af sted! 
Ham/hende må du gerne tage med til festen, da den er inklusiv ledsager… J 
 
Mere information følger…. 
 
 
Vi håber I alle holder gejsten oppe ude i hallerne på trods af Corona-restriktioner, der desværre 
gør det hele lidt mere besværligt.   
Vi skal være glade for, at vi trods alt stadig må komme ud til en smule håndbold og forhåbentlig 
går vi bedre tider i møde, hvor også seniorerne kan komme i gang igen.  
 
Ring eller skriv endelig, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer! 
 
I ønskes alle en rigtig god december! J 
 
På bestyrelsen vegne,  
Jonas Primdahl 
 
 



 

 
 

 

5 hurtige om Daniel 

1. Daniel går mere op i professionel fodbold, end i håndbold 
 

2. Daniel bruger ufattelig mange timer på at spille FIFA 
 

3. Daniel har i hele sin skoletid kun fået ét 12-tal – det var til den sidste og 
afsluttende eksamen på hans uddannelse 

 
4. Daniel er ifølge ham selv, ret god i et køkken 

 
5. Daniel blev kåret til Årets træner 18/19 i Taulov-Skærbæk IF 

 

 

Daniel Aaquist Hansen 

Daniel Aaquist Hansen er 24 år gammel, bor i Fredericia og arbejder til 
daglig som souschef i Fakta. 

Daniel, eller i daglig tale Aaquist, tog sit dommerkort i november 2017. 
Han har i mange år selv spillet håndbold, og når tiden er til det, spiller 

han stadig engang imellem i Taulov-Skærbæk IF. 

”Jeg blev dommer fordi jeg gerne ville se håndboldspillet fra 
dommerens synsvinkel. Jeg var relativ god til at brokke mig, så det 

skulle prøves. Nu er jeg den mest stille håndbolspiller i hele DK!” 

Daniel blev bidt af dommergerningen og har faktisk sjældent tid til selv 
at spille mere, fordi han dømmer alt hvad han kan, dette har da også 

resulteret i en oprykning til gruppe 0. 

”At dømme håndbold er klart min 1. prioritet, så jeg er vildt stolt over, 
at det nu har resulteret i en oprykning.” 

På vegne af FVHD, vil vi gerne ønske Aaquist stort tillykke med 
oprykningen til gruppe 0 – vi glæder os til at følge dig og din videre 

udvikling. God vind fremover! 

 

 


