Brøndby den 7. juli 2020

Referat af EDU-møde
Lørdag den 16. maj 2020 – kl. 10.00 i DHF
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 14. april
Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Parsammensætning 2020-2021
En længere drøftelse hvor flere muligheder blev drøftet.
Andreas Hjort Frohn og Emil Lennart Nielsen er nyt
dommerpar i Elitegruppen.

Punkt 3

Observatørlisten 2020-2021
Listen af observatører blev gennemgået og der er ingen
ændringer til den kommende sæson.

Punkt 4

Internationale dommere 2020-2021
Vores dommere har ikke samme høje niveau internationalt
som tidligere. EDU er meget opmærksomme på dette og
vil lave nye tiltag, som forhåbentlig vil vende skuden.
Følgende nye indstillinger internationalt:
Nicklas Pedersen og Nichlas Nygaard indstilles til IHF
Jonas Primdahl og Lasse Wahlstrøm til EHF
Jacob Jæger Pagh og Kalle Thygesen indstilles til EHF

Punkt 5

Tidtager/Sekretær listen 2020-2021
Listen blev gennemgået og samtidig blev fire par udtaget til
EM i Danmark 2020. De fire par vil få besked og blive
indkaldt til et møde umiddelbart inden EM.

Punkt 6

DT-samling 2020
Trænerne bliver ikke inviteret til årets samling, men EDU
stiller op hvis DF-H arrangerer et møde for trænerne.
Udkast til programmet på samlingen blev lavet.

Punkt 7

Årets Dommerpar
EDU har valgt årets dommerpar. Overrækkelsen sker på
DT-samlingen, medmindre vi kan finde en passende
anledning i samarbejde med TV.

Sager til drøftelse
Punkt 8

Evaluering af samarbejde med vores interessenter
BMJ orienterede om møder med DF-H, hvor der blev
drøftet økonomi vedr. situationen med corona. Alle parter
skal være med til at bære læsset, men kun så længe det
ikke går udover det sportslige.
I den kommende tid vil der blive afholdt et møde vedr.
dommeraftalen, hvor evt. besparelser bliver drøftet.
Det er kun honorar for dommerne og ikke andre ting der
skal forhandles om.
Alt skal være aftalt senest den 15. juni 2020, så der kan
blive meldt ud.
Der er enighed og stor opbakning fra DF-H til EDU’s vision.
Der arbejdes videre med de første tiltag.

Punkt 9

Talentgruppen 2020-2021
Nicklas Pedersen og Nichlas Nygaard træder ud af
talentgruppen. Ind kommer Frederik Skou og Teodor
Mygind samt det nye par i Elitegruppen, Anddreas Frohn
og Emil Nielsen.

Punkt 10

Mødekalender 2020-2021
Udover EDU-møder og de obligatoriske samlinger med
dommerne, er det en stor prioritet og få lavet en samling
for kun observatørerne. Når vi kender kampprogrammet vil
vi se på mulighederne.

Punkt 11

Påsætning - prioritering
Som en konsekvens af, at vores internationale dommerpar
ikke er så højt rangeret internationalt som tidligere, så vil
udvalgte par i den kommende sæson få lidt flere kampe
end andre i dommerpar i grundspillet.

Punkt 12

Evt.
Det drøftes i øjeblikket om nordisk samling skal fortsætte.
Næste møde, lørdag den 20. juni kl. 10.00 i DHF

Sager til efterretning
Punkt 13

Scoring 2018-2019
Intet nyt, da ingen kampe er spillet siden sidst.

Punkt 14

Dommertøj
Det nye tøj til den kommende sæson er på plads.

Punkt 15

Budget
Det ser fint ud med økonomien i EDU.

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

