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Dommernyt
Kære alle,
Sæsonen 2018/19 er skudt godt i gang, og dommerudvalget, sekretariatet og alle floorballdommere landet over
knokler vanen tro på for, at så mange som muligt får de allerbedste oplevelser rundt om i alle hallerne. Nedenfor kan
I læse om nogle af de ting, der har været på bordet i sæsonen indtil videre.

Nye regler og regelopdateringen af dommerne
Hvert 4. år kommer der nye internationale floorballregler, og foråret 2018 var termin for de nye regler, som IFF har
vedtaget gældende fra 1/8 2018.
Derfor skulle alle aktive dommere før sæsonstarten igennem en regelopdatering og efterfølgende bestå en regeltest
omhandlende ændringerne.
I år blev det for første gang I Floorball Danmarks historie gennemført via de elektroniske medier.
Dommerudvalgsmedlem og regelfortolker Ole Blædel havde lavet en video på små 30 min., hvor han gennemgik
regelændringerne én efter én. Som dommer kunne man gennemspille videoen, når det passede i ens program.
Derefter fik man tilsendt et link med 10 spørgsmål, hvoraf mindst 9 skulle besvares rigtigt for, at man kunne
bibeholde sin licens som aktiv floorballdommer i Floorball Danmark.
Denne nye form har været en stor succes og i dag står vi med 271 dommere, som alle er regelopdateret i forhold til
de ændrede regler.

Årets indsatsområde.
Hvert år udvælger DU nogle områder, som vi gerne vil have dommerne til at fokusere på. I år er indsatsområdet
implementeringen af de nye regler fra IFF.

Ligadommerseminariet 2018.
I lighed med de foregående år var der inviteret til et Ligadommerseminar, hvor alle ligadommere, og indbudte
dommere med licens til 1. division, kunne deltage.
Seminariet blev afholdt i Tilst med venlig hjælp fra Århus FK og 18 dommere fra Ligaen og 1. division deltog.
Deltagerne blev stillet overfor en fysisk test i to dele - dels en bip-test og dels en “track-run” test.
Deltagerne blev også stillet overfor en regeltest med 19 spørgsmål, hvor man fik 30 sekunder til at læse og svare på
hvert spørgsmål.
Resultaterne var flotte.
9 dommere klarede de to fysiske tests til IFF´s krav, mens yderligere 6 dommere klarede Floorball Danmark krav til
dommere i Ligaen.
Specielt skal fremhæves 3 dommere, som klarede IFF´s Guld-krav, hvilket er det højeste krav fra IFF: Steffen Leholk,
Christopher Bejlegaard og Tony Johansson.
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10 dommere klarede regeltesten til IFF´s krav - og her var højdespringerne Jens Christian Skrubbeltrang og Tony
Johansson med 18 ud af 19 rigtige.
Generelt var det dejligt at se dommernes gå-på-mod og specielt dejligt at opleve dommere fra 1. division, som gerne
ville vise flaget og prøve kræfter med de etablerede dommere i Ligaen.
Efterfølgende har Floorball Danmarks Dommerudvalg besluttet at indstille følgende dommerpar til Internationale
kampe under IFF:

Steffen Leholk og Tobias Jørgensen.

Jens Chr. Skrubbeltrang og Steffen Højbjerg - dog midlertidigt på stand-bye pga. en langtidsskade.

Dansk dommerpar i finalen i 6-nationers turneringen i Slovakiet.
I weekenden d. 19. - 21. oktober har man afviklet 6-nationers turneringen med deltagelse af sub-eliten på herresiden
(Slovakiet, Letland, Norge, Polen, Tyskland og Danmark).
IFF havde udpeget 4 dommerpar til at varetage samtlige dommeropgaver i turneringen.
Steffen Leholk og Tobias Jørgensen var blandt de udtagne af IFF, og de var i fint selskab med et lettisk dommerpar
med rutine fra Herre VM-slutspil, et polsk dommerpar og et slovakisk dommerpar.
Steffen Leholk og Tobias Jørgensen fik under turneringen 3 kampe: 2 gruppekampe mellem henholdsvis Letland og
Norge samt Norge og Polen.
Især den første kamp var god og jævnbyrdig, og de to danske dommere fik meget fin feedback efterfølgende fra
den ledende dommerobservatør ved stævnet.
Og det resulterede i, at de to danske dommere overraskende blev foretrukket til finalen på bekostning af det ellers
meget højtrangerede lettiske dommerpar Martins Larinovs og Martins Gross.
Finalen stod mellem Slovakiet og Tyskland - med Tyskland som en overraskende vinder efter en meget jævnbyrdig
og velspillet kamp, hvor de to danske dommere igen gjorde en rigtig god figur.
Dommerudvalget ønsker Steffen Leholk og Tobias Jørgensen tillykke med deres flotte præstationer i Slovakiet og
nomineringen til deres vel mest prestigefyldte internationale kamp til dato i form af finalen ved stævnet i Slovakiet.

Ole Peltola
Dommerudvalgsmedlem
Camilla Faber Huhnke Andersen
Koordinator og Kommunikationskonsulent
(+ 45) 60 17 70 19
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