Brøndby den 30. december 2018

Referat af EDU-møde
Torsdag den 13. december 2018 kl. 17.30 i Odense Idrætshal
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 8. oktober 2018
Godkendt

Punkt 2

Midtvejssamling, regeltest
Regeltesten bliver lavet online
Programmet blev lavet færdigt.

Sager til drøftelse
Punkt 3

Nordisk dommerchef møde 2019
Danmark er vært i weekenden den 9.-10. marts.
Det bliver et sted i København, og der skal findes en
ikke-håndbold aktivitet der kan bruges et par timer på.

Punkt 4

Evaluering af dommerne, scoring
Generel tilfredshed. Mange par har gjort det godt.

Punkt 5

Parsammensætning
Kim Borup og Allan Theils fortsætter sammen 1 division,
og har Kristian Møller med som tredje hjul hvis han
består testen den 6. januar efter sin skade.

Punkt 6

Indstillinger til Elitegruppen, dommere og observatører
Deadline for indstillinger af dommere til Elitegruppen er 1.
marts. DHF Dommerudvalg har fået besked om dette.

Punkt 7

Nye observatører
Vi kunne godt bruge lidt flere observatører vest for
Storebælt, da vi trækker lidt hårdt på de nuværende. Der
kom nye navne på bordet, som vil blive kontaktet.
Nye observatører kunne evt. starte med ”blot” at være
observatører i 1. div. Ikke alle har interessen for det
ekstra store pres som findes i Ligaen med TV osv.

Punkt 8

Fremtidens Elitedommer
Professionelle dommere, personlighedstest, ny it, vision for
hver dommer/dommerpar. Det er nogle af de emner som
fremtiden måske vil bringe. Disse, og andre, emner bliver
drøftet i forskellige grupper med spillets parter. EDU vil på
sit visionsseminar, til marts, gå lidt mere i dybden med det,
og se på hvor de skal bruge deres ressourcer.

Punkt 9

Regelkundskab
Uddanner vi dommerne på den rigtige måde? Videotest og
online regeltræning hver måned er nogle af ideerne.
Stor debat om hvordan vi gør dommere og observatører
endnu bedre til reglerne og hvilken form vi tror på der
virker, da noget tyder på, vi kan gøre det bedre end vi gør
lige nu.

Punkt 10

Samarbejde med DHF Dommerudvalg
Formanden inviteres til næste EDU-møde. Denne invitation
er sendt.

Punkt 11

Nordisk udveksling
Vi fortsætter i samarbejdet. I år var der dog en
misforståelse med det svenske forbund, som gjorde at
Sverige ikke ville sende nogle til Danmark.

Punkt 12

EDU - Visionsmøde
Emner til vores seminar blev drøftet og datoen for et
seminar blev fundet. Det bliver i weekenden den 23.-24.
marts.

Punkt 13

Dartfish
Kommer der materiale nok via up-load fra
dommere/observatører? Der kommer ikke så meget i
øjeblikket.
Alle røde og blå kort, samt alle situationer med video proof
skal up-loades.

Punkt 14

Evt.
Dommerne synes observatørerne er blevet bedre i brugen
af Dartfish.
Der har været afholdt et godt møde for tidtager-sekretær,
som skal i kamp under VM 2019.

Sager til efterretning
Punkt 15

Økonomi – status
Kort gennemgang af dommerrejsepuljen

Punkt 16

Status på Nordisk samling i forbindelse med VM 2019
Det ser fint ud, alt det praktiske skulle der være styr på.

Punkt 17

Status på møder med spillets parter og
Divisionsforeningen
Det giver en god fornemmelse af samarbejde og der bliver
afholdt nogle gode møder, som forståelsen mellem spillets
parter bedre.
Tilbagemelding fra møderne går på at klubberne hellere vil
have video proof en gang for meget, end en gang for lidt.
Der er lidt uenighed om hvorvidt en challenge eller to til
begge hold, er en god ide.
Der har været et oplæg fra Superligadommer, Jacob
Kehlet, om hvordan det er at være semi-professionel.

Punkt 18

Status på Talentgruppen
JTI profiler er lavet på dommerpar og individuelt. Gruppen
har brugt mere tid på videotest, som vi tror vil blive brugt
mere til test i fremtiden. Ved sidste seminar var der også
bl.a. en samarbejdsøvelse via orienteringsløb. Det er noget
gruppen har taget rigtig godt imod.

Punkt 19

Status på det fysiske projekt
Vi gennemgik materialet fra den fysiske træner, som havde
lavet en oversigt, over hver enkelt dommers præstationer
fra start af projektet, og til nu. Rigtig mange har flyttet sig i
positiv retning, det er meget positivt. Enkelte skal lige
stramme lidt op. Det kan direkte aflæses, at de dommere
som har haft udfordringer med den fysiske test, er samtidig
med perioder hvor deres målinger, rent fysisk, har været
dårligst.

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

