
 

Kære dommerkollegaer  
 
Vi er kommet halvvejs i sæsonen, og trods et covid-19 tilbagefald, er vi 
heldigvis ikke blevet stoppet i at gøre det vi elsker allermest – at komme ud i 
hallerne og få dømt en masse håndbold J De fleste har dog fået en 
forlænget juleferie fra d. 19. december og frem til d. 15. januar 2022, men 
lad os håbe på, at det ikke bliver til mere end det, så vi kan vende stærkt 
tilbage i det nye år J  
 
 
VM i damehåndbold  
VM i damehåndbold har været i fuld gang de sidste uger, og søndag 
nåede det til vejs ende – desværre uden dansk deltagelse.  
Danmark har dog alligevel været repræsenteret på flere områder 
igennem turneringen. Vi har haft både det danske kvindelandshold 
med, som søndag eftermiddag sikrede sig en flot og velfortjent 
bronzemedalje. Derudover har vi i den grad også været 
repræsenteret på andre områder.  
 
Vores helt egen Per Olesen, som er en tidligere garvet dommer til 
slutrunderne på banen, har haft sin debut på den anden side af 
bordet. Per har deltaget til VM slutrunden som delegeret. Det er rigtig flot at blive udtaget til, så et 
stort tillykke med deltagelsen til Per J  
 
Derudover har vi haft et dansk dommerpar med, som også har været repræsenteret af vores egen 
dommerklub. Vores egen Karina Christiansen har deltaget med hendes makker Line Hesseldal. De 
to har efterhånden også prøvet at være med til en del slutrunder. Line og Karina har deltaget til 
dette års VM, hvilket ligeledes er superflot at blive udtaget til. Også et stort tillykke til ”pigerne” 
for udtagelsen til slutrunden. De sluttede af med at dømme kvartfinalen mellem Spanien og 
Tyskland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Julebanko  
Vi er kommet på den anden side af vores 
traditionsrige arrangement julebanko. Vi er 
rigtig glade for, at vi nåede at afholde det 
inden nedlukninger og restriktioner, og det 
lader også til, at det var en rigtig god aften for 
alle fredag d. 26. november J  
Der skal selvfølgelig lyde en STOR tak til alle 
som har været med til at skaffe præmier til 
både banko og lotteri.  
 
Tusind tak til sponsorerne ved dette års 
julebanko: 
 
Leif Hansen    Albert Lippert  
Spar Brejning v/ Leif Pedersen   Evald F. Jensen 
Thorkild Schrøder    Kurt Jørgensen  
Bredstrup-Pjedsted Hallen v/ Poul Jensen Aunsbjerg Kolding v/ Brian Balsgaard  
NewSport v/ Mathias Jensen   Skærup Mini Zoo    
Christian Madsen, Andkær v/ Mathias Jørgensen Plantorama Vejle v/ Bjarne  
Lego v/ Kasper Foged    Momenti v/ Kim Jørgensen  
Sydbank v/ Claus Nielsen    Austria Tours/Lego v/ Kenneth Smed  
NordFyns Erhverv v/ Per Olesen   Rema 1000 Vinding v/ Bjarne  
BUCH’s Herremagasin Vejle v/ Bjarne   Fakta Søndermarken v/ Daniel Aaquist  
Unik System Design A/S v/ Lars Misfeldt  Crivit v/ Kim Jørgensen  
Bogballe v/ Henrik Mathiassen   Middelfart Sparekasse Vejle v/ Bjarne  
Bjarne Christensen    OK v/ Bjarne  
GF v/ Evald F. Jensen    Tøjmanden Fredericia v/ Poul Jensen 
Karvil Biler v/ Evald F. Jensen  FVHD  
Børkop Cykelforretning/Børkop Cykler v/ Poul Jensen  

 
Der skal selvfølgelig også lyde en tak til Poul Jensen, 
tak for lån af klubhuset endnu engang J  
 
Vi satser stærkt på at kunne gentage succesen igen 
til næste år: fredag d. 24. november 2022, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen J  
 
Hvis nogen allerede nu, har mulighed for at 
finde/fralægge gevinster til Bankospillet 2022, er vi 
selvsagt enormt taknemmelige! Vi kan altid bruge 
nye/flere sponsorerer J  
 
 

 



 

Oprykninger og indstillinger  
I det seneste nyhedsbrev, annoncerede vi et par indstillinger i både indstilling B, A og A+. Det går 
parrene rigtig godt, og særligt et par skal ønskes stort tillykke, de er nemlig blevet rykket op i 3. 
division.  
 
Stort tillykke med titlen som divisionsdommer til: Daniel Aaquist og Mathias Jørgensen. Det er 
rigtig godt gået, og i ønskes alt held og lykke fremover. Ønsk drengene tillykke når jeres veje 
krydses, det er meget fortjent!  
 
 
Midtvejstest i Kreds 8  
Vi har haft en god håndfuld dommere til midtvejsløbetest onsdag d. 15. december i Vejen. Her løb 
alle vores dommere som forventet, og bestod alle sammen. Det er supergodt gået, og stort tillykke 
til alle J  
 
   
Automatisk dommerpåsætning 
Det automatiske dommerpåsætningssystem er kommet til, og det er et system som gerne skulle 
gøre det hele nemmere for alle. Systemet går ind og kigger på tilgængelighed, fravær og 
tilhørsforhold til række, pulje, forening og/eller hold. Det er derfor rigtig vigtigt at vi alle er gode til 
at opdatere disse ting. Systemet går også ind og kigger på om det er 1- eller 2-dommerkampe, 
dommergruppering, om man har dømt holdet for nylig, afstanden til hallen og om der er 
følgekampe som kunne give mening den 
samme dommer, også dømmer.  
 
Det gør altså at vi gerne skulle komme ud i 
flere forskellige haller, samt ikke rende ind i 
det samme hold flere gange indenfor kort tid.  
 
HUSK at opdatere fravær hver søndag! J  
 
Se vejledning på billedet hvis du er i tvivl om 
hvordan man gør.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommende dommerkursus i Kreds 8  
Der var planlagt et dommerkursus i Kliplev lørdag d. 8. januar, som desværre er blevet aflyst 
grundet situationen med Covid-19.  
Vi afventer situationen og følger med på sidelinjen, før vi kan komme med en ny dato for dette 
kursus. Vi håber på det kan afholdes senere i januar, hvor vi også håber der kommer et kursus i 
vores område, men kan på nuværende tidspunkt desværre ikke komme tættere på en konkret 
dato.  
  
  
 
Kommende arrangementer 
 
FVHD Cup   AFLYST   
 
Bowling  Fredag d. 25. februar 20211 
 
Generalforsamling Onsdag d. 4. maj 2022  
 
Jubilæumsfest  Lørdag d. 21. maj 2022  
 
 
Som vi har meldt ud, har vi desværre været nødsaget til endnu engang at aflyse dette års FVHD 
Cup. Det er vi rigtig kede af, da vi havde set frem til at afholde det, når nu vi måtte aflyse sidste år. 
Desværre ville Covid-19 ikke det samme som os, og vi måtte derfor se i øjnene, at det igen i år ikke 
var realistisk at afholde stævnet. Vi satser på at vende endnu stærkere tilbage næste år, hvor vi 
afholder stævnet samme sted fredag d. 30. december 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Josefine Jensen    
Josefine er 25 år gammel, bor i Aarhus og læser 
Ernæring og Sundhed på VIA i Aarhus.   

”Jeg startede med at ville være dommer, fordi jeg ville 
komme længere end min far.”  

Josefine startede med at dømme håndbold i 2013, da 
hun indså at hendes talent som spiller, ikke var 
prangende, og derfor forsøgte hun sig som dommer. 
Siden er hun blevet bidt af det, og har også nået sit 
første mål indenfor dommergerningen, som var at 
komme længere end sin far.  

Til daglig læser Josefine en professionsbachelor i 
Ernæring og Sundhed på VIA i Aarhus. Hendes drøm er 
at arbejde med eliteidrætsudøvere indenfor både kost 
og træning.  

I sin fritid bruger Josefine meget tid på træning og 
hygge med venner. Derudover arbejder hun ved siden 
af håndbold og skole som lærervikar på en skole i 
Fredericia og så er hun kundeserviceassistent i Føtex.   

”Jeg er stolt af at være formand for Danmarks bedste 
håndbolddommerklub.” 

Josefine har været med i bestyrelsen i FVHD siden 
sommeren 2019, og overtog formandsposten i sommeren 
2021. Det er hun rigtig glad for og nyder at være en 
del af så godt et fællesskab, som vi har i 
dommerklubben.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nyhedsbrevets	profil		 
Josefine	Jensen		

Josefine bor i Aarhus   Hun er 25 år gammel  

Blev dommer i 2013 

Dømmer i 1. Division  
Josefine studerer på VIA i Aarhus  

5 hurtige om Josefine 
1. Josefine havde sin egen hest inden hun 

begyndte at dømme håndbold.  
 

2. Josefine er uddannet helse- og sportsmassør  
 

3. Josefine har en forkærlighed til rødvin  
 

4. Josefine kan bide sig selv i storetåen  
 

5. Josefine var elevrådsformand på gymnasiet  

 


