
 

Kære dommerkollegaer  
 
Sæsonen er godt i gang, og det er blevet tid til en lille opdatering fra 
dommerklubben J 
 
Vi har netop afholdt ungdommercamp for alle unge dommere i kreds 7 og 8, 
hvor Allan Thomsen har været ansvarlig for hele afviklingen af weekenden. 
Derudover kigger vi frem på en række kommende arrangementer, vi har fået 
nye medlemmer til og så har vi haft et par oprykninger, som vi selvfølgelig vil dele med jer J  
 
 
Ungdommercamp i kreds 7 og 8  
I weekenden har kreds 7 og kreds 8 haft samlet alle de unge 
dommere i de to kredse, de var i alt 28 deltagere. Weekenden 
startede ud fredag aften, hvor dommerne var samlet til kamp i 
Kolding, i opgøret mellem KIF og Mors-Thy i den danske 
herreliga. Opgøret blev ledet af vores egne dommere Jonas 
Primdahl og Lasse Wahlstrøm, som inden kampen fortalte 
dommerne om hvordan de havde forberedt sig op til opgøret.  
Efter kampen blev dommerne inviteret med ind bag lukkede 
døre, for at overvære observationen af kampen. Her fik de lov 
til selv at komme med deres input til Jonas og Lasse, og 
hvordan de syntes det havde været at opleve kampen. En stor 
tak til kampens observatør Martin Gjeding, samt Jonas og Lasse 
for at være så åbne og invitere dommerne med på helt tæt 
hold J  
 
Efter opgøret i Kolding kørte de unge dommere videre til Vejen, hvor de skulle overnatte på Vejen 
Gymnasium. Her har de lørdag både haft faglige- og sociale indslag, som har rystet dem rigtig godt 
sammen. Rygterne og billederne derfra fortæller, at det har været en helt fantastisk weekend, så 

det er dejligt at høre. Søndag drog de fleste af dommerne 
videre ud i forskellige haller, hvor de fleste skulle i aktion 
på håndboldbanen igen.  
 
En stor tak til Allan for at have været hovedpersonen til, at 
denne weekend var mulig. Og selvfølgelig også en stor tak 
til de involverede parter, som har krydret weekenden med 
indslag J  
 
 

 
 
 
 
 



 

Nye medlemmer i FVHD  
I kredsen blev der afholdt regelkursus d. 9. oktober, hvor vi i Fredericia-Vejle har fået 4 nye 
medlemmer ud af kurset. De 4 nye dommere er:  
 

Lau Andersen 
Nicolai Højby Petersen  
Jussi Vilstrup Jensen  
Viggo Torp Villadsen  
 

Alle fire drenge har allerede været ude at dømme 
deres første kampe, og så deltog de alle på 
ungdommercamp i weekenden, så de er kommet 
rigtig godt i gang. Tag rigtig godt imod dem og byd 
dem velkommen til, når I møder dem ude i 
hallerne J  
 
Derudover har Carsten Lynggaard henvendt sig, med ønsket om at blive medlem af vores 
dommerklub, det er han derfor blevet. Så tag også rigtig godt imod ham. Carsten er ikke ny 
dommer, men blot en tilflytter til FVHD J  
 
 
Oprykninger og indstillinger  
I Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub skal vi ønske et stort tillykke med et par oprykninger og et 
par indstillinger.  
 
Følgende er rykket fra gr. 2 til gr. 1:  Følgende er indstillet i indstilling B: 
 Victor Lydiksen   Daniel Aaquist  
 Susanne Hansen    Mathias Jørgensen  
 Kenneth Smed    
Susanne og Kenneth er rykket op som par Daniel og Mathias er indstillet som par 
 
 
Følgende er indstillet i indstilling A:  Følgende er indstillet i indstilling A+: 
 Allan Thomsen    Line Lønborg  
 Ulrik Klinge     Henriette Holm  
     Camilla Kristiansen  
Allan og Ulrik er ligeledes indstillet som par  

Line og Henriette er indstillet som par  
     

Camilla er indstillet med hendes makker fra 
    Kreds 5, Kristina Sommer   
 
Det er virkelig godt gået af alle dommerne, så når I møder dem på jeres vej, så giv dem lige et 
skulderklap og et stort tillykke.  
Rigtig meget pøj pøj til de indstillede par, klø på og gør jeres bedste! J  



 

Julebanko i FVHD 
Julebanko er lige om hjørnet, og der er lagt i kakkelovnen til et brag af en præmiefest. Der er 
virkelig gjort et stort stykke arbejde i julebankoudvalget, så vi har fået nogle rigtig fine præmier i 
år.  
Har du endnu ikke tilmeldt dig, så skynd dig at få det gjort med det samme, så kan du lige nå det!  

 
Julebankoudvalget har glædet sig i to år nu, så det kan kun 
blive godt J  
 
 
 
 
 
 
 

VIGTIGT: Under disse covid-19 tider, som desværre er kommet tilbage med høj fart, er der krav 
om coronapas til arrangementet. Det er derfor vigtigt at alle kan fremvise et gyldigt coronapas. Vi 
vil derudover gerne på det kraftigste anbefale at ALLE runder et testcenter en af dagene op til 
arrangementet, så vi kan undgå for meget smitte blandt os. Selvom man er vaccineret og dermed 
har et gyldigt coronapas, kan man godt være smittebære alligevel. Vi er en stor forsamling i alle 
aldre, og vi har et stort ansvar overfor hinanden – vi skal passe godt på hinanden! Derfor.. for alles 
skyld, tag lige en test inden arrangementet J  
 
 
Kommende arrangementer 
 
Julebanko  Fredag d. 26. november 2021 
 
FVHD Cup   Torsdag d. 30. december 2021  
 
Bowling  Fredag d. 25. februar 20211 
 
Generalforsamling Onsdag d. 4. maj 2022  
 
Jubilæumsfest  Lørdag d. 21. maj 2022  
 
Bestyrelsen er som altid åbne overfor indkomne forslag til arrangementer, ovenstående er blot 
hvad vi har på tegnebrættet indtil videre. Så hvis man har en god idé til et arrangement, så tag 
endelig fat i en fra bestyrelsen J  
 

 

 
 
 



 

Kontaktpersoner i FVHD’s bestyrelse:  
Vi har i bestyrelsen et stort ønske om, at vores medlemmer kontakter os, hvis man har et 
spørgsmål, man mangler svar på. Vi står altid klar til at hjælpe jer, og derfor kan I herunder se, 
hvem I kan kontakte ved eventuelle spørgsmål.  
 
Formand    Kan altid kontaktes hvis der er tvivl om generelle ting i 
Josefine Kusk Jensen   forbindelse med dommerklubben eller andre  
Tlf. 4277 6058   håndboldfaglige ting.  
Mail: josefinekusk@live.dk  
 
Næstformand   Kan kontaktes hvis der er spørgsmål i forbindelse med  
Kasper Foged Rasmussen  dommerudvalget i kreds 8.  
Tlf. 2532 5766  
Mail: dkkafora@gmail.com  
 
Ansvarlig for unge dommere: Kan kontaktes hvis der er spørgsmål i forbindelse med de  
Allan Thomsen   unge dommere i FVHD, samt parsammensætninger og  
Tlf. 5123 0282   lign.    
Mail: at@vejen-net.dk 
 
Ansvarlig for FVHD Cup   Kan kontaktes hvis der er spørgsmål i forbindelse med  
Susanne Hansen   FVHD Cup.  
Tlf. 2494 3975  
Mail: Susanne_hansen7@outlook.dk  
 
Kasserer   Kan kontaktes hvis der er spørgsmål i forbindelse med 
Lars Kjerside   økonomi, kontingent, medlemskab og lign. i FVHD.  
Tlf. 2025 1596  
Mail: larskh1960@gmail.com  


