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Beslutningsreferat af dommerudvalgsmøde d. 31.01.2017 
 

Deltagere: Jørgen Dedenroth, Ole Peltola, Torben Rafn og Camilla Andersen 

 

 

Punkt 1: Godkendelse af referater 

Der var ingen referater at godkende 

 

 

Punkt 2: Personsager 

Diverse personsager blev gennemgået. 

 

 

Punkt 3: Samarbejde med Tyskland 

Punktet diskuteres under punkt 5. 

 

 

Punkt 4: Unihoc Floorball Liga på Facebook 

Ligaen har fået egen facebookside, hvor Birgitte Rødkær er ansat til varetagelse af drift af siden. Dommerudvalget 

kan fremover dele/kommunikere til ligainteressenter via siden. 

 

 

Punkt 5: Samarbejde mellem 6 nationer 

Der er etableret et officielt 6 nationers samarbejde. FD vil taget kontakt til de 5 andre nationers nationale forbund for 

at få etableret netværket. 

 

Information om tidligere forsøg på dommerudveksling/samarbejde med Tyskland, men der var et afstandsproblem. 

Mulighed for dommerudveksling/-samarbejde ifm. stævner.  

 

 

Punkt 6: Danske dommere i IFF-regi 

Ønske om, at FDs udviklerteam/dommerudvalget får udleveret udviklingsrapporter fra IFF til brug ved strømlining af 

internationale og nationale udviklingsindsatser. Ligeledes behov for at kende de internationale indsatsområder.  

 

Forslag om i fremtiden at invitere til møde med IFFs dommerudvalgsformand for derigennem at skabe dialog 

omkring det internationale samarbejde. Opbakning til dette.  

 

Positivt at erfare, at den internationale dommerlinje er i overensstemmelse med den dommerlinje, som 

dommerudvalget har indført i Danmark. 
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Punkt 7: Principper for dommerudvalgets arbejde 

Punktet er tidligere blevet drøftet, og der er enighed om principperne.  

 

 

Punkt 8: Dommerkursus 3 & 4 

Drøftelse af fjernelsen af den praktiske del fra dommerkursus trin 1. Det kom frem, at årsagen til fjernelsen er den, at 

flere instruktører har informeret om, at det fungerede dårligt i praksis, dels fordi der sjældent var spillere med, hvorfor 

kursisterne selv skulle spille, og dels fordi tiden er knap, hvormed hver kursist fik meget begrænset tid med fløjten. 

 

Information om, at der er teori med på kurset om, hvordan man bevæger sig bedst muligt som dommer på banen. 

 

Orientering om, at kursus 3 & 4 i princippet er køreklar nu. Opmærksom på, at kun få dommere har licens til at komme 

på kursus 4. Ønske om at lægge kursus 4 ifm næste ligaopstartsmøde i august/september. Opbakning til dette.  

 

Plan om at afholde ca. 3 regionale trin 3 kurser i sæsonen 2017/18 – gerne på kampfrie dage.  

 

Der er behov for repetition af kurserne og deres licens. Dette gøres på næste møde.   

 

 

Punkt 9: Dommere til stævner 

Orientering om henvendelse fra nogle dommere, som har gjort opmærksom på, at de er på i for mange timer, når de 

dømmer GP-.stævner. Desuden muligt mismach mellem dommerregulativet og stævnetaksterne.  

 

Information om, at stævneudvalget i administrationen er i gang med en evaluering af stævnet, herunder også 

dommerne, og der er stor opbakning til at lytte til dommernes kommentarer. Der er sendt forslag til foreningerne om 

enten at afkorte stævnerne, og dermed fastholde brug af 2 dommerpar (og pris), eller fastholde stævnernes længde, 

og dermed brug af et tredje dommerpar (prisforøgelse). 

 

Stævneudvalget har sat en grænse for, at dommerne fra næste sæson af ikke skal dømme mere end ca. 2½ time af 

gangen ved stævner. Dette bakker dommerudvalget op om. 

 

Forskellige andre løsningsforslag drøftes, bl.a. turnusordning med tre dommere, således at én dommer på skift 

sidder en kamp over. Forslaget tages med til stævneudvalget.  

 

Forslag om at anvende stævnerne til onkel-/udviklingskampe. Opbakning til dette.  

 

 

Punkt 10: Principper for samarbejdet mellem DU og Administrationen 

Punktet er tidligere blevet drøftet, og der er enighed om principperne for samarbejdet.   
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Punkt 11: Dommersituationen i hele Danmark 

Dommersituationen er vidt forskellige for de forskellige regioner.  

 

 Øst: her er der mange og kvalificerede dommere. Den nye dommerpåsætningsstruktur er velmodtaget, og 

der er godt gang i fødekæden. Der er allerede åbnet op for påsætning med navnepåsatte dommere i en 

række mere, end forventet ved sæsonstart. Og hvis udviklingen fortsætter, kan der formegentlig lukkes op 

for påsætning af endnu en række ved næste halvsæson. 

 Nordjylland: her er der kvalificerede dommere, men alt for få, og fødekæden er ikke til at se. 

Dommerudvalget er bekymret for, at der ikke kommer nye dommere til regionen. Fornemmelse af, at 

klubberne skal presses til at uddanne nye dommere.  

 Midt- og Sønderjylland: Der er stor spredning i dommerne i syd og midt. De store afstande imellem 

dommerne er svære, og der er ikke lige så meget føling med dommernes niveauer, som i de andre regioner. 

Der mangler udviklere i området. 

 

Dommerudvalget skal arbejde videre med mulighed for at sanktionere de foreninger, som ikke lever op til deres 

dommerforpligtelser. Dette tages videre med turneringsudvalget.  

 

Forslag om at lave en regel for nyuddannede dommere som låser dommeren til den klub, som har betalt for 

dommerens kursus i X antal år, for på den måde at ”tvinge” flere foreninger til selv at uddanne dommere. 

Dommerudvalget vil arbejde videre med dette.  

 

Dommerudvalget vil taget kontakt til markante foreninger i vest omkring, hvordan de ser dommerområdet, og hvad 

de gør/har brug for at vi gør for at få gang i dommerudviklingen. Stor opbakning til dette.  

 

 

Punkt 12: Ny dommerlinje fra IFF  

Manglen på udviklere og udvikling af vores dommere gør, at der måske forekommer forskellige fortolkninger af den 

nye dommerlinje. Dommerudvalget følger op på dette, men gør også opmærksom på, at der ikke kan laves en helt 

tydelig facitliste for fortolkning af reglerne, da fortolkningerne vil være kontekstafhængige.  

 

 

Punkt 13: Påsætning af Final4 for U17 

Påsætningen af Final4 for U17 blev drøftet.  

 

 

Punkt 14: Påsætning af slutspil for herrer og damer 

Reglerne for og licenserne til påsætning for slutspillet blev drøftet og vedtaget. Administrationen og 

dommerudvalget taler sammen om påsætningen igen, når vi nærmer os kvartfinalerne. 

 

 

Punkt 15: Påsætning af kvalkampe 

De højst rangerede dommere, som er ledige, påsættes. I vest skal der også skeles til geografi. 


