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Skulle du have lyst til at være med i SVBK’s dom-

merprojekt, eller vil du blot vide mere, så kontakt: 

 
 

Christina Cassone (kredssekretær) 
svbk@svbk.dk 

2680 2395 
 
 
 
 
 

Dommerkorpset i SVBK 

Adam Habibi 
Arne Jensen 
Cuong Chi Nguyen 
Jan Holm 
Mads Haastrup 
Michael Riis 
Michael Staal 
Sten Storgaard 
Vidar A. O. Andersen 
Yasir Saleh 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilkaldedommere: 
Jan Larsen 
Kenneth Frederiksen 
Lone Bredahl Zoëga 
Mark Brammer 
Michael Lang Sørensen 
Olaf Jørs 
Tina Brauner 
 
 
 

Se mere om dommerne på: http://www.svbk.dk/dommer/projekt.php 



Hvad er dommerprojektet? 

Dommerprojektet blev startet af Købehavns Volleyball Kreds’ dom-
merudvalg i 1993. 
Dommerprojektet er et tilbud til alle dommere på Sjælland. 
 
Det er projektets mål at forbedre den generelle dommerstandard i 
Sjællands Volleyball Kreds (SVBK) ved at yde støtte til de domme-
re, som ser en udfordring i at dømme og derfor ønsker at forbedre 
sig selv som dommer. 
 
Vejledning og udnyttelse af hinandens kunnen og erfaring er en af 
grundpillerne i projektet. Vejledningen foregår bl.a. ved at du døm-
mer sammen med rutinerede projektdommere eller ved at der mø-
der en rutineret projektdommer op og ser nogle af dine kampe. Her 
er der plads til, både før og efter kampen, at diskutere bl.a. regler, 
procedurer og kampens afvikling. 

 
Hvem kan deltage i dommerprojektet? 

Både DT-, A- og B-dommere kan deltage i dommerprojektet. 
Du behøver ikke have ambitioner om at blive divisionsdommer for at 
deltage i dommerprojektet, og det har heller ikke betydning hvor 
længe man har dømt. 
Du skal blot være interesseret i at blive en bedre dommer. 

 
Hvor meget tid skal du bruge på dommerprojektet? 

Du bestemmer selv, hvor mange kampe du vil dømme. Du får oven 
i købet mulighed for selv at vælge, hvilke kampe du vil dømme. Det 
er hovedsagligt kampene i Danmarksserien og serie 1 projektdom-
merne dømmer, men der bliver også dømt kampe i de lavere ræk-
ker.  
 
 

Hvor mange er der plads til i dommerprojektet? 

I dommerprojektet er der plads til alle dem, der har lyst til at døm-
me og udvikle sig som dommer. 
 
Har du lyst til at udvikle dig, vil vi meget gerne have dig med i 
dommerprojektet. 
 

Hvad kan dommerprojektet give dig? 

Deltagerne i dommerprojektet modtager en dommertrøje fra 
SVBK, der tydeligt indikerer, at her kommer en dommer med en 
seriøs indstilling til at dømme volleyball.  
 
SVBK afholder årligt 2 påsætningsmøder, hvor vi laver påsætning 
til kredsturneringen. 
Derudover vil vi gerne afholde arrangementer for projektdommer-
ne med et dommerfagligt indhold. Disse vil ligge f.eks. i forbindel-
se med DVBF’s pokalfinaler,  SVBK’s kredspokalfinaler, elitekam-
pe m.m. 
Arrangementerne er en blanding af faglige diskussioner og socialt 
samvær. 
 
Desuden vil dommere, som løbende modtager vejledning og får 
de sidste nye fortolkninger og regelændringer, have gode mulighe-
der for dygtiggørelse og dermed avancement indenfor dommersy-
stemet. Hvem ved - måske er det dig, der en dag står og dømmer 
en landskamp? 
 
Som projektdommer får du også mulighed for at dømme ved 
SVBK’s kredspokalfinaler, kvalifikationsstævner og Sjællandsme-
sterskaber for ungdom. 
Spændende kampe på et højt kredsniveau. 
 
Du kan se mere på www.svbk.dk 
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Husk, at det ikke er antallet af kampe, 
men lysten til at dømme, der tæller! 


