
 

 

Retningslinier for ens håndtering af dommerne i alle kredse og kredsene i mellem. 
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Opstartsmøde: Alle dommere skal deltage i et opstartsmøde før hver sæson for at være aktiv dommer i den 
kommende sæson. Dommerne har mulighed for at deltage i et obligatorisk møde i en anden 
kreds. Alle kredse har pligt til at registrere, hvem der deltager i deres opstartsmøder. Hvis 
der deltager dommere fra andre kredse, skal den arrangerende kreds give de kredse, hvor 
dommerne kommer fra, besked på, at dommerne har deltaget i et opstartsmøde i deres 
område. Såfremt en dommer ikke har deltaget i et opstartsmøde, må dommeren ikke blive 
påsat kampe i den kommende sæson. Dommeren kan blive aktiv igen ved at deltage i et 
opstartsmøde i løbet af de år, som kortet gælder i. Det år, IHF frigivet et nyt regelsæt, skal 
dommeren møde til et obligatorisk opstartsmøde for at bibeholde dommerkortet. Bemærk 
at der kan ske ændringer i turneringsreglementet hvert år.  

2 Dommerkurser: Dommere, der dømmer i 3. div., skal have deltaget i Divisionsdommerkurset senest den 
sæson, de rykker op i 3. div.  
Dommerne kan efter aftale med den arrangerende kreds deltage i et dommerkursus i en 
anden kreds. Alle kredse har pligt til at registrere, hvem der deltager på kurserne. Hvis der 
deltager dommere fra andre kredse, skal den arrangerende kreds give de kredse, hvor 
dommerne kommer fra, besked på, at dommerne har deltaget i det pågældende kursus. 
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Tests: 
 
Testkrav se side 2. 

I 3. div.  skal der afholdes test 2 gange pr. sæson: august/september samt januar måned. 
Aldersgrænsen for 3. div. dommere er 58 år. Dog bør dommere mellem 50 og 58 ikke optage 
pladsen for de yngre dommere. Ved 3 divisionsdommere +55 medeles dette til DU forman-
den for JHF. I Jyllandsserien er der et krav om at løbe Shuttle run testen mindst 1 gang pr. 
sæson. Testen skal afvikles i august/september måned. Dommere i 3. div. samt Gruppe 0 
skal endvidere som minimum bestå den gældende regeltest for distriktsforbundene 1 gang 
pr. sæson. Testen skal afvikles i august/september måned. Dommere, der ønsker at komme i 
betragtning til at dømme i 3. div., skal bestå  kravet i Shuttle run testen for 3 division. Dom-
mere, der skal med i en af Indstillingsgrupperne eller DHF’s talentbane, skal ligeledes bestå 
testen fastsat af Styregruppen for 2 division. Krav i Gruppe 1 fastsættes lokalt. Dommere, 
som ikke består enten teoritest eller løbetest ved sæsonstart, kan deltage i en retest. Bestås 
denne ikke, kan man kun dømme i den række, som man har bestået kravene til. Ved midt-
vejstesten kan der laves op- og nedrykning til 3. div. Det gælder også for dommere, der tidli-
gere er dumpet til en test til 3. div.  
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Karantæne: 
 

En kreds har mulighed for at idømme en dommer op til 3 måneders karantæne. Karantæne 
på mere end 3 måneder kan kun idømmes af JHF FU. En spiller eller official, der idømmes 
karantæne på tre eller flere dage af JHF, FHF, HRØ eller DHF, må hverken anvendes som 
spiller, official, tidtager, sekretær eller dommer, inden karantænen er udstået.  

5 Bøder: En kreds har ikke lovhjemmel til at idømme en dommer bøder.  
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Kørsel: Følger JHF’s bestyrelses udarbejdede retningslinier. En dommer, der bevidst snyder med 
kørsel mv., skal tilbagebetale det, der uretmæssigt er udbetalt for meget.  
Sanktioner: Første gang tilbagebetaling og en evt. tidsbegrænset karantæne. Ved gentagel-
sestilfælde kan kredsbestyrelsen indstille til JHF FU, at dommeren skal ekskluderes.  
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Alkohol, stoffer mv.: Ved et alkohol- eller stofmisbrug kan kredsbestyrelsen idømme dommeren karantæne. Ved 
gentagelsestilfælde kan kredsbestyrelsen indstille til JHF FU, at dommeren skal ekskluderes.  

8 Pædofili: Ved en dom for pædofili udelukkes dommeren for livstid. 
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Flytning mellem 
kredsene: 

Ved flytning til en anden kreds må dommeren først dømme, når den modtagne kreds har 
fået alle relevante oplysninger (dommergruppering, deltagelse i dommerkurser, deltagelse i 
opstartsmøde, evt. udviklergruppering, deltagelse i udviklerkurser, evt. idømt karantæne 
mv.) fra den afgivne kreds. Disse oplysninger overføres på dommerstamkortet. En evt. idømt 
karantæne skal respekteres i den modtagne kreds. En dommer, der bor/flytter uden for egen 
kreds, kan kun modtage kørsel fra kredsgrænsen, hvis dommeren ønsker at dømme i en 
anden kreds, end den dommeren bor i/flytter til. Såfremt dommeren påsættes af Styregrup-
pe Vest eller DHF i en anden kreds, end den dommeren bor i, så kan dommeren tage kørsel 
efter de gældende retningslinier.    
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Testkrav i Grp O: 
 

    Herrer  Damer 
    7.3  6.7 
 
    
 
 

Testkrav i 3 Division: 
 
Dommere 40+   Mænd  Damer 
    9.1  8.1 
Dommere 40 -   9.5  8.5 
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