Brøndby den 13. august 2021

Referat af EDU-møde
Onsdag den 11. august 2021 kl. 20.00 via Teams
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Henriksen (JH), Jørn Møller
Nielsen (JMN). Dommerforum: Mads Hansen (MH). Talentansvarlig: Martin
Gjeding (MG). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 19.-20. juni
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Program for DT-samlingen 13.-15. august
Der blev lavet lidt små justeringer til weekendens
program og enkelte punkter blev gennemgået.

Sager til drøftelse
Punkt 3

Observatørmøde til samlingen
Emner til mødet blev drøftet og der vil bl.a. blive drøftet
bænkreglement, brug af Dartfish, mentor ordninger og evt.
observatørsamling.

Punkt 4

Skader
Her inden weekendens DT-samling, har vi allerede fem
dommere, som er skadet, og derfor ikke kan bestå en
løbetest. Vi håber de snart er klar igen, og der ikke
kommer flere skader lige pt.

Punkt 5

Midtvejssamling, søndag den 9. januar 2022
Der ligger pt en enkelt dameliga kamp på dagen, og med
det tætte kampprogram, så bliver det svært og finde en
dag som er bedre. Vi holder derfor fast i datoen.

Punkt 6

Dartfish
Vi mangler to licenser, som bliver bestilt hurtigst muligt.

Punkt 7

Headset
De nye headset er på vej, og forventet dato for levering er
ultimo august. Forsinkelsen skyldes den globale mangel på
mikrochips, som hverken vi eller leverandøren kan gøre
noget ved.

Punkt 8

Evt.
Anders F. Petersen har valgt at stoppe sit virke som
observatør. En stor tak til Anders for hans indsats gennem
mange år.
EDU har allerede fundet en erstatning, og vi siger
velkommen til tidligere ligadommer, Daniel Overby
Hansen.
Ny-oprykkede dommer, Alexandra Horváth, har desværre
meldt fra som elitedommer.
En ny dommeraftale er forhandlet på plads.

Sager til efterretning
Punkt 9

Talentgruppen
I september måned samles talentgruppen i en weekend
med et spændende program.

Punkt 10

Dommertøj
Dommerne er meget tilfredse med dommertøjet fra
Macron.
Der skal indkøbes en varmere trøje til observatørerne.

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

