Brøndby den 3. oktober 2021

Referat af EDU-møde
Mandag den 4. oktober 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 11. august
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Program for Løbetest den 25. oktober
Rammen for samlingen blev drøftet, da samlingen
denne gang geografisk falder sammen med en kamp i
Ligaen. Vi bruger kampen til uddannelse, og der vil
derfor blive opgaver til alle dommere og observatører i
forbindelse med kampen.

Sager til drøftelse
Punkt 3

Opfølgning på mail fra fysisk træner, Anja
Anja deltog under dette punkt på mødet, og satte ord på
sin mail, og gav en fysisk status på vores dommere.
Anja savner krav og konsekvens, da målingerne varierer
ret meget. Krav som hvis dommerne skulle bestå en
løbetest kunne overvejes.
EDU evaluerede efterfølgende på mødet med Anja.
Dommertrænerne kommer med et oplæg til samlingen den
25. oktober.

Punkt 4

Midtvejssamling, søndag den 9. januar 2022
Vi startede den indledende snak om, hvilke emner der skal
fokuseres på til midtvejssamlingen.

Punkt 5

Headset
De nye headset er endnu ikke kommet fra leverandøren.
Leverandøren kæmper, men på bagkant af Corona er
det desværre svært og få importeret de elektroniske
dele.

Punkt 6

Evt.
•

•
•
•
•

Lodtrækning før kampene skal tages mere neutralt,
så lad en mønt falde til gulvet i stedet for at bruge
en fløjte, eller vende mønten på en håndflade, og
gerne foretages så tidligt som muligt.
De første indledende samtaler vedr. ny
dommeraftale begynder her i efteråret.
Regelgruppen i IHF ligger desværre lidt stille.
Der er lavet en kontrakt med Vejle Sygehus, der
giver vores dommere i Elitegruppen bedre vilkår for
at komme hurtigere til ved evt. skader.
Dommerne efterlyser luftforandring i forhold til DTsamlingen, som i mange år har været afholdt på
Bygholm.

Sager til efterretning
Punkt 7

Evaluering af Elitedommertræner
Der er positiv snak i hallerne vedr. det nye tiltag,
Elitedommertræner. Klubberne har taget godt imod tiltaget
og taler positivt om det. Dartfish bliver brugt af klubber og
trænere, så det er rigtig godt.

Punkt 8

Evaluering af nyt observationsskema
Det er stadig lidt svært og få spredning på karaktergivningen. Men det ser positivt ud, og brugen af Dartfish er
blevet meget bedre.

Punkt 9

Status på Talentgruppen
Havde en rigtig god samling i en weekend, hvor de fik rigtig
meget med hjem. God stemning, gode foredrag osv.
Den feedback der har været fra dommerne, har været rigtig
god.

Punkt 10

Skadet dommere
MCN gav en opdatering på vores dommere som pt er
skadet.

Punkt 11

Budget
BMJ gennemgik budget forlaget for 2022.

Punkt 12

Dommertøj
Der kommer formentlig ny leverandør til den kommende
sæson. Sker det, så vil EDU bestræbe sig på, at tøjet til
Elitegruppen kan prøves allerede til midtvejssamlingen i
januar måned.

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

