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Hvad er Ungdomsdommerkurserne? 
VD-Dommers Ungdomsdommerkurser er Volleyball Danmarks nye dommerkurser som henvender 
sig til ungdomsspillere der deltager i Ungdomsstævner og turneringer i hele Danmark. Kurserne er 
skabt for at højne ungdomsdommernes niveau når de dømmer i hallerne, give en bedre forståelse 
af dommernes opgaver, sikre korrekt indlæring af reglerne, samt sætte fokus på 
dommeruddannelse og mulighed for videreuddannelse. 
 
Kurserne 
Kurserne er ONLINE, hvorfor det er nemt at tage kurserne hjemmefra. Alle kurser kan findes på 
VD-Dommer hjemmesiden. 
Videomodulerne til hvert kursus varer, til sammen, omkring 30 min. som afsluttes med en prøve.  
 
Aldersgrænser 
Kurserne er inddelt efter Volleyball Danmarks aldersgrænser. En spiller der skal tage et kursus skal 
derfor tage det kursus han/hun er alderssvarende med. Ydermere er kurserne inddelt efter første 
og anden år i en aldersgruppe. Dette tillader kurserne at følge spillerens alder fra første års U15 
spiller, til og med anden års U17 spiller. Dette giver følgende aldersinddelinger: 

Inddeling Årgang 
U15, første år 2007 
U15, andet år 2006 
U17, første år 2005 
U17, andet år 2004 

En spiller der skal tage et kursus skal derfor bare vælge det kursus der passer med spilleres årgang. 
 
Frivilligt i sæson 2020/2021 
I sæson 2020/2021 vil det være frivilligt om en klub/hold ønsker at sende ungdomsspillerne på 
kursus – ONLINE. Derfor er det ikke et krav at spillerne har taget nogen kurser men kun en fordel 
for dem som har.  
 
Opstartsproces 
Da kurserne er spritnye, vil spillere der tager deres første kursus ikke have taget forgangene 
kurser. Fx vil en U17 første års spiller ikke have taget U15-1 eller U15-2 kurset. Vi anbefaler derfor 
bare at spillerne tager det kursus de er alderssvarende med, selvom der kan mangle en smule 
baggrundsinformation fra tidligere kurser.  
 
Nye spillere i løbet af sæsonen 
Der er to muligheder for hvad den korrekte procedure er for en ny spiller der starter på holdet i 
løbet af en sæson efter kursusfristen (som ikke findes i sæson 2020/2021). Det afhænger af 
spillerens alder. 
 

1) Hvis en spiller er alderssvarende med U15 første års spillere, så skal spilleren tage ”U15 
første års” kurset. 
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2) Hvis en spiller er alderssvarende med en ANDEN aldersinddeling end U15 første års (fx 
U15 anden års, U17 første års, osv.), så skal spilleren tage ”Ny spiller” kurset.  
Dette kursus giver et hurtigt og overskueligt indblik i reglerne og danner baggrundsviden 
nok til at spilleren fra næste sæsons start, kan tage det kursus spilleren er alderssvarende 
med. 


