Brøndby den 22. januar 2020

Referat af EDU-møde
Torsdag den 19. december 2019 kl. 17.30 på Scandic, Odense
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Henriksen (JH), Jørn Møller
Nielsen (JMN) og Anders Birch (AB).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 7. oktober 2019
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Termin og kriterier for indstillinger til 1. div.
Deadline for indstillinger er 1. februar 2020.
Kampe i 2. division vil blive brugt som indstillingskampe.

Punkt 3

Program til Midtvejssamling samt tests
Et endeligt program blev lavet. For første gang bliver
videotest brugt som officiel testform. Man skal stadig have
75 % rigtige for at bestå den teoretiske test.

Sager til drøftelse
Punkt 4

Er krav til den fysiske test ok?
En længere drøftelse af, om vores krav til den fysiske
test skal sættes op?
Tankerne vil blive delt med dommerne ved næste
samling og kravene kan være ændret til august.
Dommerforum har budt ind med en plan for ny fysisk
træning, som vil blive præsenteret for resten af
dommerne til midtvejssamlingen og fulgt op ved
samlingen til marts. EDU støtter op om ideen, men
økonomien skal komme fra dommerne selv.

Punkt 5

1. div. damer - par fra 2. div. og splitpar.
EDU vil ikke anbefale at kampe i 1. div. damer fløjtes af
splitpar fra 2. div.

Punkt 6

Parsammensætning 2020-2021
Punktet udsat til senere

Punkt 7

Teoritest, videotest
Se punkt 3

Punkt 8

Scoring
Dommernes præstationer blev gennemgået. Det ser fint
ud, og ingen dommerpar ligger for lavt.

Punkt 9

Evaluering af 1 halvdel, især de nye par
De nye par blev evalueret og der sættes ind ved
udfordringer. Det ser dog ganske fint ud.
AB gav samtidig en kort orientering om talentgruppen og
det videre arbejde.

Punkt 10

MUS
Arbejdet starter op med de første samtaler her i starten af
år 2020.
MUS bliver lavet efter en kamp i stedet for evaluering.
Der laves ikke MUS efter kampe som har start efter kl.
20.00
Anders Birch tager som udgangspunkt MUS med
talentgruppen.
Internationale dommere er ikke første prioritet vedr. MUS.

Punkt 11

Nordisk udveksling af dommere
Det er gået godt, der er dog lidt planlægning som kunne
være endnu bedre. Det prøver vi sammen med Norge og
Sverige at rette op på i fremtiden.
Vores dommere, som er ude, har alle leveret flotte
præstationer og indtryk.

Punkt 12

Fysisk udvikling, Anja Nielsen
Se punkt 4

Punkt 13

To-do listen
MCN laver et udkast, som ligges i dropbox, så alle
medlemmer af EDU kan rette og tilføje i dokumentet.

Punkt 14

Dartfish klip
EDU har ikke helt levet op til egne forventninger. Der bliver
speedet lidt op.

Punkt 15

Internationale påsætninger
DK får et ok antal påsætninger.

Punkt 16

Påsætning
Det går fint. Vi skal dog være lidt skarpere med vores
interne deadlines.

Punkt 17

Habilitet i Elitegruppen
Alle i Elitegruppen skal oplyse om evt. relationer til klubber.
Stort som småt skal meldes ind til EDU, som vil drøfte
dette, og tage det med videre til DF-H.
Vi skal have klarlagt en linje for hvornår man er inhabil eller
ej.

Punkt 18

EDU-Vision
Vi skal have en prioriteringsliste klar til Bestyrelsesmødet i
februar måned.

Punkt 19

Evt.
Der ser mere end svært ud og finde tid til en
observatørsamling i foråret 2020. Det vil blive højt
prioriteret og afholde en observatørsamling i begyndelsen
af næste sæson.

Sager til efterretning
Punkt 20

Status på Dommertøj
MCN gav en kort status på det nye dommertøj fra Macron.
Alle dommere skulle gerne have modtaget alt det nye tøj
med udgangen af januar måned.

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

Morten Cornelius Nielsen
Sekretær for Elitedommerudvalget

