Brøndby den 29. september 2020

Referat af EDU-møde
Tirsdag den 29. september 2020 – Kl. 20.00 via Teams
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB). Dommerforum: Jesper Kirkholm (JK).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 20. juni 2020
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Oktober-test den 19. oktober
Forsamlingsforbuddet på 50 personer gør, at vi deler
testen op i en øst og en vest samling.
Mandag den 19. oktober afholdes testen i øst, mens testen
i vest afholdes mandag den 26. oktober.
Stedet for afholdelse meldes ud hurtigst muligt.
Den fysiske måling af Anja, aflyses.
Programmet i både øst og vest, vil som udgangspunkt
være følgende:
Kl. 17.00 Løbetest
Kl. 18.30 Aftensmad
Kl. 19.00 Møde
• Lange bukser
• Målfeltet
• Trøjefarver
• Kørsel
Kl. 21.00 Tak for i aften

Sager til drøftelse
Punkt 3

Midtvejssamling
Indtil videre fastholdes Midtvejssamlingen til mandag den
4. januar for alle.
Den 3. eller 5. januar kan dog komme på tale, hvis
forsamlingsforbuddet på 50 personer eller færre, stadig er
gældende.

Punkt 4

Parsammensætning og status i 1. div.
Der har været lidt skader/sygdom. Det lysner og det
forventes alle er klar igen med udgangen af oktober
måned.
Lidt geografi blev drøftet i 1. div. og enighed om at
fortsætte, og have lidt ekstra fokus på påsætningen, så
den tilpasses dommerpar med stor afstand mellem sig.

Punkt 5

Gruppeopdelingen
Vi fortsætter opdelingen af de grupper, som nogle
dommere og observatører blev placeret i. Det flugter med
strategien som EDU har udarbejdet, og det skulle gerne
styrke os på internationalt niveau, som er formålet.

Punkt 6

Er vi kommet godt i gang med sæsonen
Der er et ønske fra dommerne, at observatørerne
strammer lidt op igen. Der er lidt for meget uro på
bænkene.
Der har været lidt situationer omkring målfeltet. Dette vil
blive taget op på samlingen i oktober måned.

Punkt 7

Påsætning
Det ser fint ud efter vi i starten af sæsonen lige skulle have
helt styr på prioriteringen.

Punkt 8

Evt.
Stor ros til Macron, som leverer dommertøj. Aldrig før har
vi haft tøjet i så god tid, og det har en rigtig god kvalitet.
MCN orienterede om situationen vedr. påsætningen af
dommere til Golden League for kvinder.
Har nogle i Elitegruppen ekstra headset, eller dele af
headset, som ikke er deres eget, så skal det
afleveres/sendes til kontoret.

Sager til efterretning
Punkt 9

Status på talentgruppen
Gruppen samles i november, uden overnatning.
Datoen koordineres med kontoret, så det passer i forhold til
påsætningen.

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

Morten Cornelius Nielsen
Sekretær for Elitedommerudvalget

