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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub december II 2020 
 
Kære dommerkollegaer 
 
Inden året går på held, er det tid til en sidste hilsen fra dommerklubben.  
 
EM i Herning og Kolding: 
De europæiske mesterskaber for kvinder blev som bekendt afholdt på dansk grund. Det blev til en 
rigtig flot slutrunde for det danske landshold, selvom det desværre ikke blev til en medalje.  
Og ligesom kvinderne roses for en flot slutrunde, er der også sendt rigtig meget ros i Danmarks 
retning for afviklingen af mesterskabet. Dansk Idrætsforbund, Det Europæiske Håndboldforbund, 
flere af de deltagende nationer og mange andre har været ude og udtale sig positiv om afviklingen 
af slutrunden, som gik mere eller mindre problemfrit.  
 
Vi er i dommerklubben stolte over, at så mange af vores medlemmer frivilligt har hjulpet til 
omkring afviklingen af slutrunden med både store og små opgaver. Det kan i være stolte af! J 
En stor ros sendes i retningen af: Kasper Foged Rasmussen, Allan Thomsen, Daniel Glibstrup, 
Mathias Jensen, Daniel Bodin, Per Olesen og Svend Nicolajsen. Godt gået! 
 
Ikke kun uden for banen, men også inde på banen var dommerklubben stærkt repræsenteret. 
FVHD’s Karina Kristiansen og hendes makker Line Hesseldal Hansen var en del af dommerteamet 
til EM. Parret dømte en rigtig flot slutrunde og sluttede af med at fløjte semifinalen mellem 
Frankrig og Kroatien. Rigtig godt gået! J 
 
I januar spiller herrerne verdensmesterskaber i Ægypten, hvor FVHD’s Mads Hansen er udtaget 
sammen med hans makker Jesper Madsen. I ønskes en rigtig god slutrunde – vi følger jer hjemme 
fra stuerne! J 
 
Vi håber håndbolden ruller igen i januar  
Vaccinerne ruller snart ind over landets grænser og vi håber, at det er begyndelsen på slutningen 
af denne snart langvarige sundhedskrise. Håndbolden er fortsat sat på pause, men vi krydser 
fingre for, at vi kan få lov til at komme i gang igen til januar.   
Vi er glade for, at I alle tager det med oprejst pande, selvom der hele tiden er ændringer og start 
og stop af tuneringen. Sådan er vilkårene bare lige nu – vi må håbe det bliver bedre i det nye år! 
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Julen står for døren og vi vil fra dommerklubbens side gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår! 
Vi håber I får en god og hyggelig tid sammen med jeres nærmeste! 
 
Ring eller skriv endelig, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer.  
 
På gensyn i det nye år, som forhåbentligt byder på mere håndbold! 
 
God jul og godt nytår! J  
 
På bestyrelsens vegne, 
Jonas Primdahl  
 
 
 
 
 


