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Idræts Udvalg Hal-HOCKEY 

Dommerkursus trin 2 

Der afholdes dommerkursus Trin 2 Lørdag d. 21. januar i: 

Foreningshus, Vissingsgade 31,7100 Vejle.  

Parkering anbefales ved i Tróndur P-hus, Volmersgade 9, 7100 vejle 

Vi starter kl. 9 med rundstykker og slutter ca. kl. 16. og undervejs er der frokost og kaffe. 

Vi regner heller ikke med at gennemgå hele regelsættet. I som deltagere har jo allerede har været 

på trin 1 kursus og måske også trin 2 tidligere, og har en del erfaring i at dømme kampe i jeres 

region.  

Vi vil selvfølgelig gennemgå de nyeste regler, og skulle nogle af jer have specifikke spørgsmål til 

nogle regler, er der også tid til tage en snak omkring dette. Men ellers vil vi i stedet bruge tiden på 

alt det, som der ikke står et klart svar på i reglerne, men som man alligevel kan komme ud for som 

dommer.  

Erfaringsudveksling vil være en vigtig del. Vi tror vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre 

dommere, og der er ikke én, der sidder med alle de rigtige svar. 

Vi forventer fremover, at deltagerne har forberedt sig lidt hjemmefra inden kurset. Man skal have 

læst reglerne igennem, og noteret om der er nogle regler, man har spørgsmål til.  

Der udover må man meget gerne tænkte over nogle situationer, hvor man har været i tvivl om, 

hvad man skulle gøre, når man har været inde og dømmer. Det kan være situationer, hvor der sker 

ting, som man ikke synes er omtalt i reglerne, og man derfor er nød til selv hurtig at beslutte, hvad 

der skal ske. Så regner vi med, at det kan give nogle gode debatter, og at vi forhåbentligt sammen 

kan finde ud af den bedste måde, at håndtere den slags på. 

Prisen for kurset er 250 kr. pr. deltager som indbetales til reg.nr. 9090 konto nr. 0002567741. 

Tilmeldingsfristen er d. 12. januar. Vi håber se både tidligere trin 2 deltagere igen, men også nye 

dommere. Vi vil nemlig gerne have en god blanding af erfarne og knap så erfarne dommere, dog 

er vigtigt, at man har dømt en del i sin region, så man har fået nogle erfaringen, som man kan dele. 

Så tag en snak ud i klubben, om i ikke har nogen der skal afsted, og kontakt så jeres 

Regionsudvalg og hør om de ikke er enige, så de kan tilmelde jer. De skal sende tilmeldingen til 

alexdj@tdcadsl.dk. 

Vi vil gene have fuld navn og gerne også en email adresse på deltagerne, så vi evt kan sende et 

mere detaljeret dagsprogram ud, når det er klar. 

Planen er at der fremover ”kun” afholdes trin 2 kursus hvert andet år, og at man mindst hvert 4 år 

skal deltage, for at opretholde sin trin 2 dommer status. Så dem der ikke har været afsted siden 

2018 eller før skal altså afsted igen nu for at forblive trin 2 dommer. Er man i tvivl om det er tid, så 

kan man kontakte Alex på alexdj@tdcadsl.dk 

Med sportslige hilsner 

kursusgruppe 

Thomas Levinsen, Anja Holmgard og Alex Dahl Jensen 
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