
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 2 2017-2018 

Lørdag den 19. august 2017, kl. 13.00 i Horsens 

Deltagere: Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm, (JK) Lars Hagenau (LH) 
Afbud: Kim Linde (KL) og Jørn Møller Nielsen (JMN) 

Dagsorden 

Punkt 1 Godkendelse af referat 
  De tidligere 6 overordnede strategiske tiltag i DU er nu 5, 
  DHF vision og værdier er sammenlagt til et tiltag 
  Referatet fra juni 2017 godkendt uden bemærkninger 
   
Punkt 2 Kort nyt fra medlemmerne i dommerudvalget 
  LH har fremsendt en del materiale i løbet af de seneste uger 
  Det vigtigste dokument er den fælles overordnede DU  
  handlingsplan, om at samle håndbold Danmark endnu mere, 
  samt DHF vision og værdier 
  
  LH vil modtage en invitation til det kommende EDU   
  møde af fra Bjarne Munk Jensen 
   
  LH mail til Bredde og Udviklingsudvalget, LH indstilles til  
  BRUD på det kommende DHF bestyrelsesmøde i september 
  2017 
   
  JMN har sæde i DU og i EDU, og deltager efter aftale med  
  LH, ad hoc på de DU møder hvor der drøftes uddannelses  
  materialer eller andet, hvor det skønnes givtigt at modtage  
  inputs fra JMN 
  JMN er på nuværende i overvejelser med hensyn til   
  oprettelsen af en mindre regelgruppe 
  LH vil i den kommende uge følge op på JMN overvejelser 
   
  De internationale håndbold spilleregler er nu lagt på DHF  
  hjemmeside 
  JK sender straks instruktørmaterialet ud til de respektive DU  
  formænd 
   



  LH har i august sendt indbydelse til alle DU formænd   
  vedrørende visionsseminar lørdag den 14. oktober 2017 i  
  Langeskov/alle DU formænd har svaret positivt tilbage  
  DU formand Ole Søgaard fra JHF kreds 3 har trukket sig af  
  personlige årsager. Bjarne Mikkelsen er ny konstitueret DU  
  formand for førnævnte kreds og er nu indbudt til   
  visionsseminariet den 14. oktober 2017 
   
  DU ansvarlig for tidtageruddannelse    
  LH kontakter JMN i den kommende uge 
   
  Hvordan gør vi med en mulig ensretning med løbe og  
  testkrav til den kommende sæson 2018/2019 
  Uddannelse ensrettes løbende jvf. kommende   
  handlingsplaner 
  LH er på tur Danmark rundt og kan blandt andet konstatere,  
  at de besøgte opstartsmøder ikke reelt har en fælles rød  
  tråd. JK arbejder for en fælles målsætning med en   
  kommende uddannelses ensretning til de kommende års  
  opstartsmøder (uddannelse)rundt i det ganske land. Her  
  tænkes oplæg til ens krav vedrørende teori og tests.  
  Deadline den 23. oktober 2017, DU møde 
     
Punkt 3 Samle håndbold Danmark samt DHF Vision og værdier 
  Handlingsplan/LH   
  Kort gennemgang af den overordnede handlingsplan 
  Dommerudvalgets overordnede handlingsplan, brydes  
  yderligere ned i tre konkrete handlingsplaner. Rekruttering og 
  fastholdelse,  Uddannelse og videreuddannelse samt talenter 
  på alle niveauer 
  Arbejdet med handlingsplanerne er konkret sat i gang i DU 
     
  Vi skal i DHF DU gøre et stort nummer ud af at præsentere  
  og ikke mindst efterleve visionen og værdierne i DHF 
  LH vil fremadrettet opfordrer alle uden for håndboldbanen,  
  men også alle inden for håndboldbanen at efterleve   
  værdierne, som ad åre skal være et mere kendt fælles  
  værdisæt inden for dansk håndbold generelt 
  Vi skal ikke lære den - men være den! 
   
  I fremtiden skal håndbold Danmark samles endnu mere  
  omkring DHF vision og værdier, da det er med netop   
  vision og værdierne i hånden arbejdet skal gøres. Punkterne 
  3-6 på DU dagsorden vil være en integreret bestanddel  
  af den fremtidige dagsorden på DU møderne 



Punkt 4 Rekruttering og fastholdelse/Handlingsplan/KL 
  Kort - og ikke færdigt input fra KL modtaget  
  Involvering fra foreninger - foreningerne bør tage mere  
  ansvar for at der til stadighed uddannes nye dommere. 
  Dommernes image, skal arbejde med det billede   
  omverdenen har af en håndbolddommer.  
  Fremhævelse af de  personlige egenskaber som udvikles  
  igennem dommergerningen for derigennem at gøre det mere 
  cool at være dommer.  
  Det økonomiske aspekt, en værdifuld indtægtskilde.   
  Landsdækkende rekrutteringskampagne medhjælp af prof.  
  partnere. Beskyttelse af de unge dommere - fair play 
  KL arbejder videre med tanker og ideer på områderne 
  Deadline senest 1. oktober 2017 
   
Punkt 5 Uddannelse og videreuddannelse/Handlingsplan/JK 
  JK arbejder videre med tanker og ideer med områderne,  
  vil tage forskellige drøftelser med de øvrige    
  uddannelsesansvarlige i Danmark 
  Deadline senest 1. oktober 2017 

Punkt 6 Talenter på alle niveauer/Handlingsplan/JS 
  JS arbejder videre med tanker og ideer med området og vil  
  tage kontakten og drøfte området med forskellige personer  
  Deadline senest 1. oktober 2017 

  Fælles for punkterne 4-5-6 er, at der arbejdes i den fælles DU 
  Dropbox, så alle i DU har adgang til eventuel sparring på sit  
  område 

Punkt 7 DHF intern ressource     
  LH har den 18. august 2017 afholdt et konstruktivt og   
  fremadrettet telefon møde med Sten Jørgensen/DHF,   
  vedrørende den kommende tilførelse af en Intern ressource  
  til DU 
  LH kontakter i den kommende uge igen Steen Jørgensen  
  efter yderligere inputs på lørdagens DU møde i Horsens 
   
  Analyse på dommerområdet 
  LH og Steen Jørgensen vil ligeledes i den kommende   
  uge drøfte formål og mål med en eventuel dommeranalyse.  
  Her vil Steen Jørgensen bringes sig selv og sine   
  kompetencer i spil 
  DU overordnede handlingsplan er fremsendt til Steen   
  Jørgensen den 18. august 2017   
   



Punkt 8 Budget 2017/2018 
  LH har den 16. oktober 2017 haft et konstruktivt og   
  fremadrettet telefonmøde med Per Lauritsen. 
  DHF DU konto 6052 - 50.000 kr. overført til resten af 2017 for 
  mødeaktiviteter, fortæring samt transport 
   
  Det kommende budget 2018 skal forhandles på plads i  
  november 2017. Derfor skal DU allerede nu begynde   
  at tænke over både indtægter og udgifter til sæson 2018 
  Hvilke tiltag i DU der skal arbejdes med, er som   
  udgangspunkt nævnt i DU overordnede handlingsplan frem  
  mod maj 2019   
  Budgetpunktet tages op igen på det kommende DHF   
  DU møde den 23. oktober 2017 

Punkt 9 Beachudvalget 
  LH har haft et konstruktivt telefonmøde med John Kruse,  
  formand for Beach udvalget. Punktet blev diskuteret i DU og  
  LH vender som aftalt tilbage til John Kruse tilbage mandag  
  den først i den kommende uge 
  LH deltager på Beach udvalgsmøde den 25. oktober 2017,  
  John Kruse mailer indbydelse 
  LH kontakter også Frank Smith, DHF vedrørende indstillinger 
  fra Beach udvalget 

Punkt 10 Fælles IT platform i dommerudvalget 
  DHF DU bruger fremadrettet den allerede eksisterende  
  Dropbox til som fælles platform til uddannelsesmaterialer,  
  etc - se også punkt 6 nederst. 

Punkt 11 Datoer og geografi for de kommende DU møder i   
  2017-2018 
  Tirsdag den 19. september 2017, skypemøde kl. 20.15 
  Mandag den 23. oktober 2017 i Langeskov kl. 16.30 
  Tirsdag den 21. november 2017, skypemøde kl. 20.15 
  Mandag den 18. december 2017, Langeskov kl. 16.30 
  Mandag  den 15. januar 2018, skypemøde kl. 20.15 
  Mandag den 19. februar 2018 i Langeskov kl. 16.30 

  De to førstnævnte møder, henholdsvis 19. september og 23.  
  oktober er aftalt på DU møde den 19. august 2017. Resten af 
  møde datoerne diskuteres videre på kommende DU møde 
Referent LH/20. August 2017 


