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Til klubberne i FVBK og Volleyball Sydjylland (VSy) 

 
Uddannelse af nye dommere samt reaktivering af tidligere dommere 

  
I den forgangne sæson gennemførte vi i FVBK to basisdommerkurser med enkelte deltagere fra Vsy. Ud 
over dette blev 3 tidligere uddannede dommere med erfaring reaktiveret med genudlevering af 
dommercertifikat uden gennemførelse af et formelt kursus. 
 
Men på trods af disse ca 20 nye potentielle dommere til dømning af kampe i Danmarksserien har vi stadig 
en fatal mangel på dommere – ikke mindst fordi flere af de dommere, der hidtil har været tilgængelige 
enten er stoppet eller grundet tilsvarende voldsom mangel på dommere til divisionskampene lægger deres 
fokus her. 
 
Derfor er I som klub nødt til at tage action nu ! Som en retningslinie bør I som minimum have 2 aktive 
dommere for hvert hold I har i Danmarksserien samt ligeledes gerne i divisionerne. 
 
FVBK formidler meget gerne alt det praktiske omkring at arrangere dommerkurser på Fyn. For klubber, der 
er medlem af FVBK støtter kredsen endda med at betale en væsentlig del af kursusafgiften til Volleyball 
Danmark. 
 
Giv derfor en melding med jeres navngivne deltagere til et dommerkursus senest 1. oktober – og meget 
gerne før. Afhængig af antal arrangerer vi flere kurser hen over efteråret samt eventuelt også i foråret. 
 
Tilmelding sker ved mail til  turnering@FVBK.dk, med følgende oplysninger: 

• Fuldt navn 

• Adresse 

• Mail 

• Telefon 

• Fødselsdato 

• Klub 

 

Så snart vi har deltagere til minimum et kursus udmelder vi dato samt anmoder om endelig tilmelding. 

 

Genaktivering… 

Vi ved, at der ude i klubberne findes et antal medlemmer, som blev uddannet som dommer for flere år siden, 
men som ikke har været aktive grundet pause i eget spil eller af andre årsager. Hvis nogle af disse har lyst til 
at dømme igen, vil vi fra FVBK’s side meget gerne hjælpe klubber, der er medlem af vores kreds til at dette 
kan ske lettest muligt uden, at man nødvendigvis skal deltage på et formelt dommerkursus. 

 

Denne hjælp vil bestå i en vurdering af hver enkel henvendelse samt formidle administrationen ved 
genanskaffelsen af dommerkort. Men det kan også være i form af, at vi, hvis der er behov herfor, arrangerer 
genopfriskning af reglerne samt fornemmelsen af at have fløjten munden.  

 

Sluttelig… 

Vi ser frem til jeres tilbagemeldinger samt tilmeldinger til dommerkusus – situationen er kritisk, da der absolut 
ikke er tilstrækkeligt med dommere til gennemførelse af alle kampe med dommere. 

.. men én ting er nødvendigheden - Det er faktisk sjovt at være dommer - det er udviklende både personligt 
og ift. spillet, og er slet ikke dumt på et cv. 

 

FVBK’s bestyrelse 

Lambert Lambertsen 

mailto:turnering@FVBK.dk

