Brøndby den 17. juni 2021

Referat af EDU-møde
Fredag og lørdag den 18.-19. juni 2021 – kl. 16.00 på DGI-hotellet i
Herning
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH). Talentansvarlig: Martin Gjeding (MG). Administrationen, Morten
Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 23. marts 2021
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

DT-Samling den 12. april
Programmet for weekenden blev gennemgået og de sidste
forhåbentlig sidste rettelser blev lavet.

Punkt 3

Parsammensætning 2021-2022
Per Krabbe fra 1. division har valgt at stoppe karrieren. Der
skulle derfor findes en løsning, og det blev en oprykning til
Morten Deding Søe fra 2. division, som bliver makker med
Stefan Schmidt. Velkommen tilbage til Elitegruppen til
Morten.
Vi skal også sige pænt velkommen til Alexandra Horváth,
som rykker op i Elitegruppen. Alexandra vil være i en
konstellation med tre dommere, hvor de to andre er
Pernille Hansen og Josefine Kusk Jensen.

Punkt 4

Observatørlisten 2021-2022
En ny observatør kommer ind i Elitegruppen, Thomas
Martinussen. Samtidig holder Anders Birch orlov i den
kommende sæson.

Punkt 5

Mødekalender og samlinger 2021-2022
Begge dele blev fastlagt. Indkaldelser til møder er sendt
rundt.
Samlinger for dommere og observatører er følgende:
Løbetest: Mandag den 25. oktober
Midtvejssamling: Søndag den 9. januar 2021
Løbetest: Mandag den 21. marts 2021

Sager til drøftelse
Punkt 6

Evaluering af sæsonen 2020-2021
Det har været en god sæson med få sager. Og langt de
fleste dommerpar har fløjtet til niveau.

Punkt 7

Evalueringsskema
Det nuværende evaluereringsskema blev evalueret. Der
bliver lavet nogle ændringer, og det nye skema gælder fra
den nye sæson begynder. Desuden arbejdes der på, at det
nye skema kommer til at være elektronisk. Det er vigtigt og
huske et stort skrivefelt til udvikling.

Punkt 8

Dartfish
Vi har 16 licenser til Dartfish, men der skal bestilles en
ekstra licens til Thomas Martinussen, da vi nu er 17 der har
brug for en licens.

Punkt 9

Talentarbejde
Det har ikke været muligt og mødes og derfor har
talentarbejdet foregået via møder på teams og via telefon.
Vi satser på at kunne mødes igen i denne gruppe i
september måned.

Punkt 10

Elitedommertræner og vision + Kommunikation med
spillets parter
Det er vigtigt for EDU at der også bliver plads til en eller
flere uden baggrund som dommer i forbindelse med en
Elitedommertræner. En tidligere træner vil man gerne have
med i arbejdet, og nogle konkrete navne blev drøftet.
Kommunikationen med spillets parter er god og bliver hele
tiden bedre og bedre. Det arbejde vil EDU fortsætte.
EDU tager kontakt til kommunikationschef i DHF, Katrine
Munch for sparring.

Punkt 11

Tidtager/Sekretær listen 2021-2022
Vi har to yderligere par som vi gerne vil tilføje listen. Begge
par bliver kontaktet og spurgt om de er interesseret.

Punkt 12

Påsætning
I den netop afsluttet sæson, der prøvede vi en ny måde at
prioritere på. Det har været ok, men i den kommende
sæson vil vi prøve og lande et sted mellem, den måde vi
gjorde det på i sæsonen 2019-2020 og 2020-2021.
Udvalgte par vil få særlig opmærksomhed fra
observatøren, men det vil kunne variere i løbet af
sæsonen.
Udvalgte par vil stadig få flere kampe end andre.

Punkt 13

Anja, fysisk træner – træningsopstart
EDU vil gøre ekstra brug af Anja, så dommerne kan få
gode fif til en god opstart, og holde formen ved lige hen
over sommeren.

Sager til efterretning
Punkt 14

Scoring 2020-2021
Det ser fint ud hele vejen rundt. Det nye evalueringsskema
vil være med til at gøre forskellene lidt større i den
kommen sæson.

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

Morten Cornelius Nielsen
Sekretær for Elitedommerudvalget

