Brøndby den 28. december 2020

Referat af EDU-møde
Tirsdag den 29. november 2020 – Kl. 09.30 via Teams
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH). Dommerforum: Mads Hansen (MH).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).
Afbud: Anders Birch

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 27. september 2020
Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Midtvejssamling, mandag den 4. januar
Corona vil fortsat ikke lade os afholde vores samlinger. Vi
tager derfor mødet via Teams og løbetesten aflyses.

Punkt 3

Næste møde:
Det bliver mandag den 22. februar, formentlig via Teams.

Sager til drøftelse
Punkt 4

Scoring
Statistikken for observatørrapportener blev gennemgået og
det ser generelt godt ud. Det var godt og se nogle
dommerpar med ekstra fokus havde rykket sig i positiv
retning.

Punkt 5

Observatørerne
Peter Lorentzen og Jens Nybo har efter orlov valgt at starte
op igen her i starten af 2021. Det er vi rigtig glade for, især
fordi en enkelt tager orlov resten af sæsonen.
Vi vil gerne have flere øst-observatører til at hjælpe til i
vest, men økonomi er også en faktor.

Punkt 6

Påsætning af tidtager/sekretær til EM-finale weekend
Vi tager en status efter indledende runde, og hører
hvordan det er gået i Herning og Kolding.
Efter indledende runde blev påsætningen lavet og der har
været stor ros til alle tidtagere og sekretærer. Stor tak til
alle for deres kæmpe indsats.

Punkt 7

Punkt 8

Punkt 9

Løbetest 2. div.
Dommere fra 2. div. skal ikke løbetestes da løbetesten for
Elitegruppen aflyses.
Headset
Der er kommet en ny og forbedret udgave af vores
headset. To dommerpar er ved at teste de nye sæt, og den
gode kvalitet vi kender, er blevet endnu bedre. Testen
fortsætter derfor lidt endnu. Dommerforum tager den videre
herfra.
Evt.
Dommeraftalen udløber efter denne sæson, og derfor vil
forhandlingerne snart begynde.
Mange tidligere topspillere vil gerne fortsætte i
håndboldens verden når karrieren slutter. Nogle går
trænervejen, andre bliver eksperter på TV osv. Vi vil se om
det kan lade sig gøre, at få nogle til at blive observatører.
Final 4 for kvinder spilles i Odense den 5. og 6. juni 2021.
Det vil som udgangspunkt blive observatører fra Øst, som
påsættes disse kampe.

Sager til efterretning
Punkt 9

Status på talentgruppen
Det ligger lidt stille da man ikke kan mødes. Der arbejdes
med nye tiltag efter jul.

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

