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Kære dommere, holdledere, trænere og spillere.
Vi er nu nået ca. halvvejs gennem sæsonen, og vi vil i Dommerudvalget gerne benytte lejligheden til at
informere lidt om vores igangværende aktiviteter og et par enkelte nyheder, samt give en kort
genopfriskning på nogle vigtige punkter. Nogle punkter vedrører primært dommerne, men hvis du som
holdleder, træner eller spiller også ønsker at vide lidt mere om, hvad der foregår i Dommerudvalget og
blandt dommerne, skal du bare læse videre.
Igangværende aktiviteter
Pokal Final 4: Vi arbejder i øjeblikket på at finde de 4 dommerpar, der skal dømme til Pokal Final 4 i januar
2022. Disse vil blive meldt ud midt december.
Dommerkurser: Vi vil gerne sige et kæmpe tillykke til de 14 nye dommere, der alle gennemførte og bestod
dommerkursus trin 1 den 14. november 2021. Vi har stadig brug for flere dommere på alle niveauer, og vi
håber, at I som dommere, klubber og hold fortsat vil være med til at skaffe nye dommerkandidater.
Derudover har I også mulighed for at arrangere et internt kursus i jeres egen klub, så hvis I er i stand til at
samle flere nye dommerkandidater i klubben, siger I bare til - så stiller vi med en dommerkursus-instruktør.
Vi arbejder desuden på at gøre dommeruddannelsen endnu mere skarp - både via udviklingen af en ny
struktur med et nyt materiale og en mere gennemskuelig “karrierevej” som floorballdommer, samt ved at
indarbejde nogle af de gode idéer, anbefalinger og erfaringer fra kursusevalueringerne.
Rekruttering af kvindelige dommere: Flere kvindelige floorballdommere har længe været et stort ønske i
sporten, og vi har i Dommerudvalget meget stor fokus på dette og har sammensat en arbejdsgruppe, som
arbejder videre med konkrete tiltag. Også her får vi brug for jeres hjælp i klubberne til at støtte op om
initiativet.
Dommerudvikling: Vi har over en længere periode arbejdet på at få gang i flere dommerudviklere, men
denne indsats har desværre ligget lidt stille, primært som følge af covid-19 situationen. Vi har nu genstartet
initiativet og arbejder fortsat på at sikre, at de dommerpar, der ønsker udvikling, kan blive udviklet, og
gerne mere end én gang pr. sæson.
Indtil korpset af dommerudviklere er på plads, er dommerudvikling fortsat baseret på, hvem der ønsker
udvikling, så hvis I som dommerpar ønsker udvikling og ikke allerede har tilknyttet en udvikler, må I meget
gerne kontakte dommerudvalget, så vi kan tage det med i planlægningen. Målet er dog stadig at kunne
tilbyde dommerudvikling som et fast element til alle dommerpar.
Dommerseminar, løbetest og regeltest: Efter det aflyste dommerseminar i efteråret er vi i gang med at
vurdere formål, format, frekvens mv. for dommerseminarer, løbetest og regeltest. Flere elementer bliver
overvejet – herunder fordele og ulemper ved samlede, opdelte og virtuelle dommerseminarer, formål for
og tilgængelighed af løbetest, sammenhængen med dommermøder (se nedenfor), samt hvordan elementer
såsom seminarer, møder, løbetest og regeltest indgår i dommerudvikling og -rangering.
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Dommermøder: Vi har længe drøftet behovet og mulighederne for at afholde virtuelle møder med
dommerne i en højere frekvens end de årlige seminarer, og der har også været afholdt et par møder med
udmærket effekt. Målet med disse møder er at forbedre samarbejdet og kommunikationen dommerne
imellem og mellem dommerne og dommerudvalget. Vi arbejder videre med format, formål, indhold,
frekvens mv. og håber at kunne afholde de næste møder i december/januar.
Nyheder
Nye dommerpåsættere: Floorball Danmark har ansat 2 nye dommerpåsættere. Patrick Bols kommer til at
tage sig af dommerpåsætningen i vest, og Michael Redke i øst. Onboarding af Patrick og Michael er i gang,
og målet er at få gjort dommerpåsætningen så optimal og effektiv som muligt - herunder hensynstagen til
tilgængelighed, fravær og rangering, at minimere transporttid, samt at undgå dommere fra egen klub.
MVP: Der er stadig nogle uløste issues med MVP ift., hvornår data om nye, flyttede og aflyste kampe
opdateres i MVP sammenlignet med Foreningsportalen. Vi opfordrer derfor alle til at benytte både MVP og
Foreningsportalen, indtil disse issues er blevet løst.
Genopfriskning af tidligere udmeldinger
Effektiv spilletid i Kvindeligaen: Kvindeligaen spiller med effektiv spilletid samt forlænget spilletid og
straffeslagskonkurrence, hvis der ikke er fundet en vinder efter ordinær spilletid, på samme måde som Liga
Herrer og 1. Division Herrer.
Fokusområder: Følgende fokusområder bør være i fokus hos dommere, trænere, holdledere og spillere:
•
•
•
•

Vi skal have det hårde fysiske spil ud af kampene – floorball er et teknisk spil med fysiske
elementer, ikke omvendt.
Vi skal have minimeret obstruktioner - altså de bevidste og til tider meget hårde obstruktioner.
Vi skal holde den gode tone og have minimeret brok og protester – ikke alle udbrud, men det
unødvendige pres, som spillere og trænere lægger på dommerne ved konstante protester.
Vi skal have fokus på anførernes opgaver - altså ret til at kommunikere med og pligt til at assistere
dommerne. Her skal der lyde en stor ros til både klubberne, dommerne og specielt anførerne, da
flere har observeret og kommenteret på en klar forbedring på dette område.

Vi opfordrer desuden alle til at gøre sig bekendt med IFF Playbook 3 (kan downloades her).
Opdatering af Foreningsportalen: En vigtig forudsætning for en optimal og effektiv dommerpåsætning er, at
alle dommere holder deres tilgængelighed og fravær opdateret på Foreningsportalen. Så vi vil gerne igen
påminde alle om dette og opfordre til at lægge en ekstra indsats i at holde jeres profil opdateret.
Med venlig hilsen Dommerudvalget
Bo Lykke, Claus Gormsen, Lene Jacobsen, Mette Ærenlund, Jakob Lind Nilsson og Per Bach Christensen
Henvendelser til dommerudvalget kan sendes til dommerudvalg@floorball.dk.
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