
	  

	  

Dommernetværk	  til	  hjemmebanekampe	  

Kære	  forældre,	  seniorspillere	  og	  venner	  af	  VHC/Vidar	  

Vi	  har	  et	  problem,	  som	  kun	  kan	  løses	  ved	  hjælp	  af	  frivillige	  kræfter.	  Vi	  mangler	  frivillige	  dommere	  

til	  vores	  ungdomsholds	  hjemmekampe.	  

Hvis	  du	  har	  lyst	  til	  og	  interesse	  for	  at	  give	  håndbolden	  i	  Vanløse	  et	  skub	  frem	  ad,	  og	  har	  mod	  på	  at	  

guide	  og	   vejlede	   vores	   yngste	   spillere	  ud	   i	   håndboldens	   regler	   og	   finesser,	   så	   er	   det	   dig,	   vi	   leder	  

efter.	  Det	  drejer	  sig	  om	  kampe	  fra	  U10	  hold	  til	  U14	  B	  række	  hold.	  

Send	   dit	   navn,	   telefon	   nr.	   og	   email	   til	   annaksand@hotmail.com	   og	   bliv	   en	   del	   af	   vores	  

dommernetværk	  i	  VHC/Vidar.	  Du	  kan	  også	  ansøge	  om	  at	  blive	  medlem	  af	  vores	  dommer-‐gruppe	  på	  

facebook,	  	  klik	  her.	  	  

Vi	  tilbyder	  uddannelse	  og	  god	  samvittighed	  J	  

Med	  et	  håb	  om	  hjælp	  og	  støtte	  til	  vores	  trænere	  og	  spillere	  i	  VHC/Vidars	  ungdomsafdeling	  

Anna	  Katrine	  Sand	  

Ungdomsformand	  	  

Baggrund	  

Der	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  dommere	  nok	  til	  at	  dømme	  børne-‐	  og	  ungdomskampe	  i	  de	  

laveste	  rækker.	  Derfor	  er	  det	  blevet	  pålagt	  klubberne	  at	  udfylde	  denne	  rolle,	  når	  holdene	  spiller	  

på	  hjemmebane.	  I	  de	  tidligere	  sæsoner	  har	  vi	  løst	  problemet	  ved,	  at	  ungdomstrænerne	  har	  

dækket	  hinandens	  kampe.	  	  

Det	  er	  ikke	  altid	  lige	  nemt,	  når	  trænerne	  jo	  også	  står	  med	  et	  ansvar	  for	  deres	  eget	  hold,	  der	  enten	  

skal	  spille	  lige	  før,	  efter	  –	  eller	  sågar	  i	  en	  helt	  anden	  hal.	  Derfor	  ser	  vi	  en	  løsning	  i	  at	  have	  vores	  

eget	  dommernetværk,	  der	  består	  af	  håndboldinteresserede	  forældre	  og	  venner	  af	  klubben	  og	  

ungdomsholdene.	  I	  de	  laveste	  rækker	  handler	  det	  om	  at	  vejlede	  børnene	  mere	  end	  at	  tage	  stilling	  

til	  hårde	  overtrædelser	  af	  håndboldreglerne.	  Opgaven	  ligger	  i	  at	  give	  både	  spillere,	  trænere	  og	  

forældre	  en	  god	  håndboldoplevelse,	  hvor	  alle	  føler	  sig	  fair	  behandlet,	  men	  vigtigst	  af	  alt,	  at	  de	  er	  

blevet	  bedre	  til	  håndbold.	  	  

Så	  hvis	  du	  gerne	  vil	  give	  en	  hånd	  til,	  at	  dit	  barn	  får	  bedre	  håndboldoplevelser,	  og	  at	  deres	  trænere	  

har	  fuldt	  fokus	  på	  netop	  dit	  barns	  hold,	  når	  de	  skal	  spille,	  så	  meld	  dig	  til	  vores	  dommernetværk.	  

Det	  vil	  gøre	  en	  markant	  forskel	  for	  klubben	  og	  for	  dit	  barn.	  

	  


