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Nyhedsbrev: Fredericia – Vejle Håndbolddommerklub april 2021 
 
Kære dommerkollegaer 
 
Hermed en lille hilsen fra bestyrelsen i dommerklubben sammen med lidt information og nogle 
dugfriske nyheder.  
Først og fremmest håber vi, at I alle har det rigtig godt og fortsat er sunde og raske! 
 
Håndboldsæsonen kom desværre aldrig rigtig i gang i denne sæson. Tuneringen har været startet 
og stoppet af et par omgange og siden midten af december, er der desværre ikke spillet særligt 
meget håndbold. Senest blev sæsonen 20/21 endegyldigt aflyst mandag den 22. marts.  
Tilsvarende har aktivitetsniveauet ikke været særligt højt i dommerklubben. Med de mange 
restriktioner, har det været rigtig svært at kunne afholde arrangementer til gavn for alle 
medlemmer. Desværre bliver vi også nødt til at aflyse yderligere et par arrangementer, men der er 
lys for enden af tunnelen, så al mulig grund til at læse videre… J 
 
Jubilæumsfest: 
I år har dommerklubben 50-års jubilæum – og det skal naturligvis fejres. Vi havde sat den 29. maj 
2021 som dato for et brag af en fest, men her kommer corona og de mange restriktioner til at 
stoppe fløjten - og vi ser os nødsaget til at udskyde festen til næste år.   
Selvom der bestemt er en positiv udvikling i corona-situationen er fremtiden stadig uvis med 
hensyn til forsamlingsforbud mv. Og dette er særligt et problem, når vi forventer at holde en stor 
fest. Vi vil helst ikke udelukke nogle fra at deltage og udskyder derfor festen til næste år.  
Jubilæumsfestudvalget er i gang med at kigge i kalenderen efter en ny dato til jubilæumsfesten 
næste år i maj/juni– I hører mere så snart dette er på plads.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2021: 
Sidste år udskød vi generalforsamlingen til august som følge af corona-restriktionerne – og vi 
kommer til at benytte os af samme model igen i år.  
Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen hvert år afholdes inden den 1. juni. Men grundet 
uvisheden om forsamlingsforbud, restriktioner og en generel appel om at undgå at samles 
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unødigt, har vi i bestyrelsen vurderet, at det er klogest at udskyde generalforsamling til efter 
sommerferien. Derudover har aktivitetsniveauet i dommerklubben i denne sæson heller ikke 
været særligt højt, hvilket også begrænser indholdet til generalforsamlingen.  
Bestyrelsen vil frem til generalforsamlingen i august fortsætte driften af klubben. Regnskabet vil 
blive udfærdiget og revideret efter normal procedure.  
Generalforsamlingen vil fortsat blive afholdt jf. vedtægterne – bare lidt senere.  
 
Vi melder selvfølgelig ud i dommerklubben, så snart vi har sat en dato for generalforsamlingen.  
 
Online regeltræning for unge dommere: 
Under den snart lange corona-pause har vi også prøvet nogle nye ting. Mathias Jensen tog initiativ 
og har sammen med Allan Thomsen og Jonas Primdahl lavet regeltræning for de unge dommere i 
kredsen for at fastholde dem, dygtiggøre dem og holde regelkendskabet ved lige.  
Dette har været en stor succes hvor mange af kredsens unge dommere har benyttet sig af 
onlinetilbuddet, som har kørt over Zoom. Her har der været udvalgt forskellige temaer, hvor der er 
blevet diskuteret regler og forskellige situationer.  
 
Super godt initiativ Mathias – det har været rigtig godt! J  

 
Beach Handball: 
Selvom indendørssæsonen er blevet aflyst, satses der benhårdt på, at Beach Handball sæsonen 
bliver en succes. 
JHF Kreds 8 har planlagt op til flere stævner, hvor dommerklubben plejer at sende en masse 
dommere afsted. Kredskontoret har allerede sendt invitation ud til dem der plejer at have 
interesse i at dømme Beach Handball + eventuelle kommende Beach dommere – så tilmeld jer 
gerne stævnerne.  
Derudover har Dansk Håndbold Forbund også udtaget følgende af dommerklubbens dommere til 
at dømme på årets ”Beach Tour”. Stort tillykke til Michael Dupont Hansen, Josefine Jensen, 
Mathias Jensen, Cecilie Damsgaard og Jonas Primdahl.  
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Vi krydser fingre for, at det bliver muligt at afvikle alle Beach Handball stævnerne, så vi kan teste 
om fløjten stadig virker.  
 
God fornøjelse til de mange dommere der planlægger at fløjte Beach Handball denne sæson. Det 
plejer at være en rigtig god oplevelse J  

 
Hold formen ved lige: 
Genåbningen af samfundet skrider stille og roligt fremad. Først i rækken, er der åbnet for 
udendørsidræt – og her er det ikke helt utænkeligt, at der kunne arrangeres udendørs-
håndboldstævner, hvor der skal bruges dommere.  
Hvis dette bliver tilfældet, håber vi, at I vil benytte jer af den mulighed for at komme ud og fløjte 
lidt! Dog er det længe siden vi sidst har været i aktion på håndboldbanerne, så der er muligvis lidt 
rust, der skal bankes af. Vi vil derfor fra dommerklubbens side gerne opfordre til, at I holder 
formen ved lige, så I er topklar til eventuelle kampe – og ikke risikere at blive skadet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutspilsdommere: 
Nogle dommere som helt bestemt er i topform er dommerklubbens slutspilsdommere. Her er 
dommerklubben stærk repræsenteret med Mads Hansen og hans midtjyske makker Jesper 
Madsen, Karina Kristiansen og hendes fynske makker Line Hesseldal samt Per Olesen sammen 
med Martin Gjeding.  
Held og lykke med kampene – vi hepper på jer og følger jer hjemme fra stuerne J  
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Lasse Wahstrøm og Jonas Primdahl har fået fornøjelsen af at dømme til kvalifikationsspillet i 
håndboldligaerne.  
 
Input til arrangementer: 
Som tidligere skrevet har aktivitetsniveauet i dommerklubben været lavt de seneste måneder. 
Hvis der er nogle, som har input til arrangementer i dommerklubben, hører vi gerne fra jer. Dette 
kan være alt fra sommerarrangementer til onlinearrangementer eller måske noget helt tredje. 
Kontakt blot en fra bestyrelsen, og vi skal nok følge op på det. 
 
 
Hvis man ikke helt ved hvad man skal bruge tiden på og savner håndbolden helt vildt, kunne man 
passende lytte til en håndboldpodcast – måske endda om dommere. Cecilie Ejby Pedersen har 
medvirket i en podcast, hvor hun fortæller om hvordan det er at være elitedommer samt vejen 
dertil. I kan finde podcasten ved at klikke her 
God lytning J  
 
Det var alt fra dommerklubben i denne omgang. 
Vi savner meget at se jer alle og kunne samles – vi må tage revanche til næste sæson. 
 
Ring eller skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer! 
 
I hører mere fra os så snart vi ved mere! 
 
På vegne af bestyrelsen,  
Jonas Primdahl 


