Brøndby den 28. oktober 2019

Referat af EDU-møde
Mandag den 7. oktober 2019 kl. 17.00 på Scandic, Odense
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Henriksen (JH) og Jørn Møller
Nielsen (JMN).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).
Afbud: Anders Birch

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 9. august 2019
Godkendt uden kommentar

Punkt 2

Program for løbetest den 21. oktober
MH Kontakter hele Elitegruppen vedr. øreafstøbning.
Der er lavet aftale med leverandøren om, at de kommer
til løbetesten og laver øreafstøbning af dem som vil.
Dette er for egen regning.
Program:
Kl. 15.45 Måling af Anja (fysisk træner) starter
Kl. 17.00 Første løbehold
Kl. 19.00 Aftensmad
Kl. 19.30 Oplæg vedr. MUS
Kl. 19.50 Oplæg fra dommer
Kl. 20.15 Gennemgang af TTO
Kl. 20.45 Evt.
Kl. 21.00 Tak for i aften

Punkt 3

ToDo-liste skal udarbejdes
EDU udarbejder en liste over alle opgaver, og hvem
som fra EDU er den ansvarlige. Denne liste justeres
hele tiden, når nye opgaver kommer til og andre bliver
færdiggjort. MCN laver et udkast som deles i dropbox,
så alle kan rette til.

Sager til drøftelse
Punkt 5

Evaluering af DT-samlingen
Søndagens overraskelse, stress-test, blev godt modtaget.
Oplægget fra TV2 var ikke som forventet, men blev også
ramt af afbud fra DHF’s kommunikationschef, som blev
fanget i trafik. Meningen var de to parter skulle spille lidt op
mod hinanden.
Ingen dommere bestod videotesten under stress-testen. Vi
vil arbejde endnu mere videotest fremadrettet.
Der er stadig rigtig meget teori på samlingen, måske også
for meget. Vi prøver hele tiden at udvikle og forbedre
programmet, dog er der en del ting som skal klares, uanset
hvad. Vi ser om vi kan finde en endnu bedre fordeling af
praktik og teori.
Uddannelsen af vores observatører skal være endnu
bedre. Det har ikke været godt nok op til denne sæson.
Der er for mange afbud til DT-samlingen fra vores
observatører. Det er aftalt hele Elitegruppen deltager på
alle fire årlige samlinger. Datoerne for vores samlinger er
meldt ud i god tid, så det bør være muligt for alle at
planlægge sig ud af det.

Punkt 6

Emner til møde med DF-H
EDU vil gerne vise sin vision som blev lavet tidligere i år.
Alle kan dermed se, hvorfor vi gør som vi gør, og hvad
vores mål i EDU er.
Observatøren har efterhånden nået grænsen for antallet af
opgaver. Spillets parter er samtidig blevet mere kritiske
overfor observatøren, og her skal vi være bedre til at
fortælle omverdenen hvilke opgaver observatøren egentlig
har.

Punkt 7

Evaluering af nye dommere i Liga og 1. div.
Alle nye par i henholdsvis Liga og 1. division er kommet
godt i gang. De er virkelig seriøse og arbejder godt med de
input de modtager.

Punkt 8

Påsætning
Vi har to par som skal til EM 2020 for herrer og et par der
skal til VM 2019 for damer. Disse tre par vil i påsætningen
blive forfordelt, så vi kan gøre dem så klar som
overhovedet muligt til slutrunderne.

Punkt 9

Challenge, TTO-knap og Video Proof
BMJ gav en kort gennemgang af diverse møder med
spillets parter. De fleste involveret parter synes initiativet er
godt, vi skal ”bare” finde den rigtige vej.
Challenge, TTO-knap og Video-proof er blevet blandet
sammen, hvilket ikke har gjort forvirringen mindre.
Video Proof fungere fint, og vi arbejder på at gøre det mere
enkelt i fremtiden. At kunne lave Video Proof på alle regler
kan være en tanke.

Punkt 10

Kommunikation fra EDU til Elitegruppen
Informationen fra EDU skal være skarpere. Når dommerne
får besked, så skal samme besked også gives til
observatørerne hvis den er relevant for dem, og omvendt.
Information til Elitegruppen skal sendes cc til DF-H, når det
er relevant.

Punkt 11

Pressehåndtering
EDU afholder møde med DHF’s kommunikationschef vedr.
pressestrategi.

Punkt 12

MUS
Vi starter MUS op, men formentlig først efter jul. Anders
har konceptet klart.

Punkt 13

Dartfish og klip
EDU strammer op, da dette har haltet lidt på det sidste.
Efteruddannelse er noget af det vigtigste, så det skal blive
bedre.

Punkt 14

Har der været udfordringer hos dommer/observatør
som vi skal have fokus på
Intet at berette da det udfordringerne har omhandlet
Challenge, som ikke bruges mere.

Punkt 15

Nordisk udveksling
Vi vil som udgangspunkt bruge vores yngre par i Ligaen til
nordisk udveksling.

Punkt 16

Evt.
EM 2020 Dansk Døveidræt
Vi har fået en henvendelse fra Dansk Døveidræt, da
Danmark i juli 2020 er værter for EM. MCN tager første
møde med dem for at få afklaret tidsforbrug og økonomi.
Mødet er afholdt i mellemtiden og MCN går videre i
processen med HRØ, da det formentlig vil være en opgave
som lander der.
Beach Håndbold
EDU har godkendt de tre internationale indstillinger som er
kommet fra Breddedommerudvalget. André Visholm og
Morten Deding Søe indstilles som dommere mens Henrik
Mouritsen indstilles som delegeret.

Sager til efterretning
Punkt 17

Status på Dommertøj
MCN gav en status af situationen. Nuværende aftale med
leverandør af tøj, udløber 31.12.2019. Der lyttes til andre
som gerne vil levere dommertøj og selvfølgelig også til
nuværende leverandør.
EDU håber der skiftes til en ny leverandør, da nuværende
leverandør ikke har levet op til forventningerne.

Punkt 18

Status på Talentgruppen
Der afholdes seminar sidste weekend i november i Vejle.
Overskrifterne vil være samarbejde, forventninger til
hinanden, målsætninger, straffekast og passivt spil.
Ekstern instruktør – brænd igennem
Konflikt, personlig optræden

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

