Brøndby den 12. august 2019

Referat af EDU-møde
Fredag den 9. august 2019 kl. 17.00 på Bygholm
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Henriksen (JH).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).
Afbud: Jørn Møller Nielsen og Anders Birch.

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 25. maj 2019
Intet at bemærke

Punkt 2

Program for DT-samlingen
De sidste rettelser blev lavet til weekendens program

Punkt 3

Observatørsamling
Fredag den 27. september i Holstebro med overnatning i
forbindelse med kamp fredag aften.

Punkt 4

Parsammensætning
Christian MØ har orlov. Morten Søe fløjter med Jonas
og Andre.

Punkt 5

Challenge
TTO-knappen skal ikke benyttes ved brug af challenge.
Holdofficial A ligger det sorte challenge kort på bordet.

Sager til drøftelse
Punkt 6

Opfølgning på de sidste par møder
Udsættes til næste møde

Punkt 7

Midtvejssamling
Søndag den 5. januar, formentlig i Kolding

Punkt 8

Påsætning
Vi fortsætter som hidtil. Når vi kommer frem til slutspillet,
gives der besked om hvilke dommere der fløjter hvilke
kategorier.

Punkt 9

Dartfish, headset
Der mangler to headset, men en løsning er fundet. Der
skal indkøbes et ekstra sæt.
Alle observatører har licens til Dartfish.

Punkt 10

Tabt arbejdsfortjeneste
EDU udbetaler ikke tabt arbejdsfortjeneste.

Punkt 11

Gratis dommere (velgørenhedskampe)
DHF udbetaler præcis det der skal udbetales afhængig af
kampens kategori. Om dommerne efterfølgende vil donere
noget til velgørenhed er en personlig sag

Punkt 12

Evt.
Udsendelse af nyhedsbrev manglede efter sæsonen
2018/2019.
Tidtager og Sekretær har fået nyt tøj. De skal desuden alle
på kursus, nyt krav fra EHF, for at sidde ved kampe i EC.
Observatørerne er blevet tilbudt en plads i Dommerforum,
og skal derfor vælge en repræsentant.

Sager til efterretning
Punkt 13

Online regeltest
Alle har bestået. Det blev drøftet om den online regeltest
også skal bruges fremadrettet.

Punkt 14

Status på Dommertøj
Dommertøjet kommer medio september.
Fritidstøjet er her i løbet af 14 dage.

Punkt 15

Talentgruppen
Udsættes da Anders Birch ikke var til stede.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Bjarne Munk Jensen
Formand for Elitedommerudvalg

