Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2020-2021
Onsdag den 19. august 2020 kl. 20.30 – 21.30 online
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Ulrich Andreasen (UA),
Claus Adelgaard (CA) og Lars Hagenau (LH).
Afbud:
Niels Bo Nielsen (NBN)

Dagsorden
Punkt 1

Nyt fra formanden.
TR oplyste at han havde haft et møde med Anker Nielsen fra
bestyrelsen, hvor det blev afklaret, at TR er valgt for en toårig
periode, mens resten af udvalget udpeges for et år ad gangen.
TR har ønsket, at alle fortsætter, såfremt de selv måtte ønske
dette.
TR fortalte endvidere at rekrutteringsopgaven i dommerudvalget
stadig manglede en tovholder grundet mange udvalgsopgaver.
TR havde vendt udfordringen med Anker Nielsen og dommerudvalgets besætning kan øges med én person i det tidsrum
opgaven omkring rekruttering finder sted. Personen vil blive
tilknyttet udvalget som almindeligt medlem.
TR oplyste at vores udvalgsbudget har det godt og at
kommende mødedatoer fastsættes så hurtigt som muligt.
Allerede på nuværende kunne det oplyses at det kommende
møde med dommerledelsen er berammet til november måned
2020. Samme dag vil der tidligere på dagen blive afholdt et DU
møde. Det er fortsat intentionen at afholde et DU møde pr.
måned, og at møderne, som tidligere besluttet, afvikles online
hver anden måned.
TR informerede om, at bestyrelsen og divisionsforeningen
havde besluttet at alle spillets parter i eliterækkerne i en
kommende periode skal Covid-19 testes hver uge.
Dette gælder ikke i breddehåndbolden.
TR nævnte, at alle dommere der har været i udlandet og
kommer hjem fra et orange eller rødt Covid-19 plaget land skal i
hjemmekarantæne i 14 dage. Dette betyder at der ikke må
fløjtes håndboldkampe i førnævnte 14 dage.

Punkt 2

Instruktørsamling.
UA kunne fortælle, at det meste var klar til den årlige instruktørsamling, denne gang i Kolding. Udeståender var kørselslister,
der vil blive udsendt fra DHF’s administration den 20-8-2020
samt PP-masteren, som blot skulle finjusteres, før denne bliver
taget i brug på samlingen.
Slutteligt blev det oplyst, at vi skal medbringe de leverede DHF
instruktører/poloer til alle nuværende DHF-instruktører.

Punkt 3

Dommeruddannelse.
LH orienterede om uddannelsesområdet, der kører efter planen.
Senest er mødet i vedligeholdelsesteamet i uddannelsesregi
afviklet med stor tilfredshed. GM1 i dommeruddannelsen for
sæsonen 2020/2021 er nyrevideret med levering af regelstof fra
DHF-regelfortolkeren, der sidder som medlem i teamet.
Vedligeholdelsesteamet skal samles igen i september 2020,
hvor GM 2 i dommeruddannelsen står for tur til at blive revideret.
LH kunne også fortælle at dommerledelsen havde udtrykt sig
meget positivt om at få besøg på de kommende OB møder, hvor
der på 30 minutter skal fortælles om de nye muligheder, de
nuværende dommere og udviklere har fået for yderligere efteruddannelse.
LH sluttede af med at fortælle at der sidst i denne måned vil
blive inviteret til dommerinstruktør ERFA møder, hvor uddannelsernes pædagogiske indhold skal diskuteres, evalueres og
måske forfines.
Der vil også sidst i denne måned blive indkaldt lokale ressourcer
til at udvikle en egentlig instruktøruddannelse. Denne uddannelse vil typisk indeholde de bløde værdier i undervisningssituationerne.
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