
KØB DIT EGET DOMMERKURSUS 

Igen i år er det muligt at købe et sit eget dommerkursus. Kurserne er de samme som bliver afholdt af DAFF, 

og som er gratis at deltage på, så køb-selv kurserne er tænkt som en hjælp til de klubber, hvor folk ikke har 

kunnet deltage på de af DAFF afholdte kurser. 

Hvordan: 
- Klubben kontakter selv underviser fra nedenstående liste. 

- Pris for køb-selv kurserne er 1400,- kr. pr. kursus + kørsel til underviseren efter samme takst som til 

kampe, hvilket afregnes direkte med underviseren. 

- Der undervises efter Dommerudvalgets undervisningsplaner. 

- Der skal bruges regelbøger og dommermanual til kurset. Bøgerne kan lånes elles købes til kostpris 

hos DAFF.  

o Det anbefales at købe i det mindste et lille antal f.eks. til klubbens dommertaske, da både 

regelbog og dommermanual er et vigtigt opslagsværk at have. 

- Der kan som udgangspunkt maksimalt deltage 15 personer på kurset, hvis der kun er én instruktør. 

Dette kan dog dispenseres for, hvis det er en meget erfaren instruktør, der vurderer at han godt 

kan klare en større gruppe uden at det går ud over kvaliteten. 

Undervisere og kurser: 
Det er muligt at afholde de tre teoretiske modulkurser. Det er ikke muligt at købe et vedligeholdende 

kursus. 

For at opnå gyldig dommerlicens skal man have deltaget på to forskellige modulkurser over en periode på 

to år. Når man først har opnået C-licens ved at deltage på 2 forskellige moduler, kan man forny sin licens 

ved at tage på ét modul hvert år. Hver gang man så tager på et modul, fornyer man sin licens for en 2-årig 

periode. Husk at det ikke kan være samme modul hvert år, da det skal være 2 forskellige moduler over en 

2-årig periode for at opretholde sin licens. 

Følgende undervisere kan kontaktes med henblik på at undervise på eksterne dommerkurser: 

(listen består af dommere fra NL gruppen, der har undervist mindst 1 gang på et af DAFFs kurser, 

og som DU vurderer kan varetage et kursus alene og som har udtrykt ønske om at stå på listen) 

Navn Placering Basis R/wing B/U Kontakt 

Frank Rasmussen Sjælland x x x dommer484@gmail.com 

Thomas Siggaard Sjælland x x x thsiggaard@gmail.com 

Jan Holst Sjælland x x x Holst.69@hotmail.com 

Jonas Krum Sjælland x x x jonaskrum@gmail.com 

Mads Åkjær Sjælland x x x mads_aakjaer@hotmail.com 

Jeppe Sejerø Holm Sjælland x x x jeppe_s_holm@hotmail.com 

Kim Boding Johannsen Sjælland x x x kim.johannsen@gmail.com 

Søren R. Petersen Fyn x x x izzit69@hotmail.com 

Toke B. Lund Fyn x x x tokebl@hotmail.com 

Kim Larsen Midtjylland x x x k.m.larzen@gmail.com 

Bo Thygesen Østjylland x x x bothdk@gmail.com 

Niels Ilberg Nordjylland x x x niels@ilberg.dk 

Michael Rahbek Nordjylland x x x michael.g.rahbek@gmail.com 
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