Brøndby den 11. september 2017
Journalnummer 1162-17-mcn

Referat af EDU-møde den 11. august 2017
Fredag den 11. august 2017 kl. 17.00 på Bygholm Landbrugsskole,
Horsens
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). EHF: Henrik la Cour (HLC). Gæst: Ole F.
Petersen (OFP). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra 20.-21. maj 2017
Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Program for DT-samlingen
Programmet til weekenden blev gennemgået og rettet til.

Punkt 3

Midtvejssamlingen + planlægning af re-test og løbetest
for den kommende sæson.
Der bliver strammet op på datoerne for re-test og løbetest
af skadet spillere. Datoer bliver fastsat på forhånd, så EDU
ikke skal stå til rådighed hele tiden.

Punkt 4

Fastsættelse af møder i EDU
Mødekalender blev fastlagt

Punkt 5

Årets Dommerpar
Mads Hansen og Martin Gjeding, som vil blive hyldet på
samlingen.

Sager til drøftelse
Punkt 6

Opfølgning på møde i samarbejdsgruppe, afholdt 7/8
2017
BMJ orienterede om mødet fra samarbejdsgruppen. DF-H,
EDU, trænere og spillere var repræsenteret.
Overskriften for mødet var protester fra spillets parter mod
dommere og observatør. Der var stor enighed om, at det
var blevet for meget, og derfor bliver linjen strammet i den
kommende sæson. Det er dog vigtigt at der stadig er plads
til udbrud i øjeblikket det sker.
Dommerlyd blev drøftet, og generelt set er spillets parter
enige om det giver noget til ”produktet”
Det blev aftalt, at klubbernes stiller deres fysioterapeuter til
rådighed for dommerne.

Punkt 7

Opfølgning på sidste DU-møde
Udgået

Punkt 8

Skadesituationen for vores dommere
Sidste sæson sluttede med rigtig mange skader blandt
dommerne, og allerede nu her, kort før sæsonstart, har vi
igen en del skader.
Dommerforum har drøftet dette, og kommet med forslag til
hvordan en øget træningsmængde kan implementeres og
hvilke modydelser dommerne kan give igen.
Det blev drøftet om der skal være øget krav til den fysiske
form hos vores dommere.
MH og JH danner en gruppe, som kigger på hvordan den
fysiske tilstand kan blive endnu bedre. Der var mange og
lange drøftelser om hvordan det kunne gøres.

Punkt 9

Nordisk samarbejde
Vi fortsætter i samarbejdet, primært med Sverige og
Norge. Planen er, at udvekslingen sker før jul.

Punkt 10

Retningslinjer for påsætning
Efter ønske fra både EDU og administrationen, er der lavet
retningslinjer for påsætningen, som er skrevet ned.
Dommere og observatører bliver informeret om
retningslinjerne.

Punkt 11

Opfølgning på observatørerne
EDU kommer tidligt i sæsonen ud og tjekker op på de
andre observatører, hvordan de er kommet i gang med
brugen af det nye værktøj, Dartfish.

Punkt 12

Nyt observationsskema
Der blev lavet lidt justeringer i skemaet, som er gældende
til den kommende sæson. Tekstfelterne behøves ikke blive
helt udfyldt. Vær konkret.

Punkt 13

Arbejdsfordeling EDU
JMN: Kontakt til DU
BMJ: Primær kontakt til MCN fra kontoret.
AB: Talentgruppen
JH: Kommende talenter til Elitegruppen

Punkt 14

Evt.
Økonomi:
Økonomien blev drøftet og OFP gennemgik hvordan der
var budgetteret tidligere, og gennemgik regnskabet.
Tidtager/Sekretær kursus skal udbydes til Eliteklubberne
når det er nødvendigt.

Sager til efterretning
Punkt 17

Dartfish
Et nyt værktøj til brug for udvikling af dommerne, som er
finansieret af DF-H og DHF.
Observatørerne vil blive oplært i løbet af DT-samlingen.

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

