Brøndby den 11. april 2017
Journalnummer 1103-17-mcn

Referat af DU-møde
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 17.00 i Langeskov
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørgen Svane
Sørensen (JSS) og Jens Carl Nielsen (JCN).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Dommer: Karina Christiansen (KC), deltager i
punkt 14. Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).
Afbud: Jørn Møller Nielsen, Jens Nybo, Kim Linde, HRØ.
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra 6. januar 2017
Beslutning:
• Godkendt uden kommentar

Punkt 2

Indstilling af tidtager og sekretær
Bo Tang Lærke og Ole Matthiesen er indstillet af kreds 5 som
tidtager og sekretær. DU har godkendt dette, og de skal derfor
med på næste tidtager og sekretær kursus.
Beslutning:
• Parret indstilles, kontoret giver besked til kreds 5

Punkt 3

Instruktørsamling
Der bliver afholdt samling den 24. juni, gerne i Langeskov, som
heldagsarrangement. Instruktør er Jørn Møller Nielsen. Kontoret
sender indbydelsen ud.
Beslutning:
• Instruktørsamling afholdes den 24. juni

Sager til drøftelse
Punkt 4

Evaluering af Observatører
Et evalueringsskema af observatørerne skal være mere end
bare afkrydsningsfelter, så vi kan få det uddybet hvis der er
udfordringer, og måske er det ikke bare dommerne som skal
lave evaluering af observatørerne, men også klubberne.
Til næste samling hvor alle er samlet, kunne det være en idé at
bruge endnu mere tid på erfaringsudvekslinger mellem
observatørerne
Beslutning:
• Der laves to forskellige evalueringer. En til
dommerne, en til klubberne. MH og kontoret har
opgaven.

Punkt 5

Løbetest - krav, skader, form, regler
Regler og retningslinjer for løbetest skal opdateres.
Vi har i denne sæson her, været ramt af en del skader til vores
løbetest. Desværre hvor pågældende dommere har været ude
og fløjte i weekenden inden.
Er man småskadet, så skal man ikke fløjte. Det nytter ikke at
forværre ens skade, så man efterfølgende har afbud til
løbetesten.
De mange skader i sæsonen har selvfølgelig også været drøftet.
Det overvejes om der skal sættes ressourcer til noget
løbetræning, så man lærer at løbe på den rigtige måde. Og
hvordan man forebygger skader.
Samtidig blev de fysiske krav til at være Elitedommer diskuteret,
er det blevet for let at være Elitedommer?
Beslutning:
• BMJ opdaterer regler og retningslinjer.
Dommerforum og BMJ kigger på kravene til
løbetesten, og et nyt oplæg skal være til DU-mødet i
maj måned.

Punkt 6

Nordisk samarbejde – Dommerudveksling
På nordisk møde blev ordningen drøftet, og alle lande er enige
om at fortsætte.
Beslutning:
• Danmark fortsætter i ordningen med udveksling af
unge dommere med Norge og Sverige.

Punkt 7

Internationale Dommere
Daniel og Nichlas er indstillet til IHF. Vi afventer svar.
Karina og Line er udtaget til VM for U19 herrer.

Punkt 8

Indstillinger af dommere til Elitegruppen
Tre par er indstillet til Elitegruppen, og de fløjter kampe i 1. div.
herrer op, indledende puljespil.
JSS opfordre til at aftaler om deadline bliver overholdt, da
indstillingen fra Øst kom meget sent, og har givet lidt ”ballade” i
Vest.

Punkt 9

Ny struktur - Breddedommerudvalg
Bestyrelsen har besluttet der kommer ny struktur for dommerne.
Dommerudvalget vil fremadrettet blive delt i to udvalg, et for Elite
og et for Bredde.
Der arbejdes pt på hvilke opgaver de enkelte udvalg skal have.

Punkt 10

Regelspørgsmål, regelbog og online test
De nye regler er blevet oversat af JMN, og der mangler kun lidt
korrektur før det hele er på plads.
Fra næste sæson vil der være online test for Elitedommerne.

Punkt 11

Dommeraftale
Der er opnået enighed om en ny dommeraftale som løber i
perioden 2017-2021.

Punkt 12

Ungdoms DM – video og observatører
Karina og Line påsættes U18 og U16 for Drenge efter deres
udtagelse til VM for U19 herrer. Andreas og Nicklas flyttes til
U18 og U16 piger.
Videooptagelse af Ungdoms-DM til uddannelsesbrug er på plads
på Fyn, og der ledes pt efter en person der kan stå for dette på
Sjælland.
Der vil ikke være observatør på kampene under ungdoms-DM.
Der vil stadig være en dommeransvarlig, som tidligere er
udpeget af DU.

Punkt 13

Evt.
Der har været en henvendelse vedr. dommernes opførsel og
sprogbrug før en kamp, som man ikke føler, var ok. Sagen blev
drøftet og der bliver ikke lavet regler for dommerne, men alle
skal passe på med kommunikationen, da tingene kan blive
opfattet anderles end de er sagt.
To pigepar har lokalt fået lidt ekstra opmærksomhed. Det ene
par er der krummer i, og de vil blive fulgt nøje i starten af den
kommende sæson.

Der har været afholdt møder med Dartfish, som har udviklet et
redskab til brug ved udviklingssamtalerne med dommerne efter
kampene, som også kan bruges til undervisningsbrug. Et
konkret tilbud er modtaget, som vil blive drøftet af Dommerforum
i samarbejde med BMJ.
Hvis det stadig er interessant vil Dartfish blive inviteret med på
næste DU-møde for at præsentere hvad de kan.
Jørn Møller var indstillet til TRC (EHF Dommerudvalg), men kom
ikke ind. Han er dog blevet udvalgt som lektor under EHF.
Vi har ingen dommere eller delegeret lige pt, under EHF Beach,
trods dette, så er Brian Thenning blevet nomineret som
delegeret, uden at have været på kursus.
De nye opdateret Beach-regler er blevet oversat og ajourført.
JCN tjekker med Beach-udvalget om der skal laves en egentlig
regelbog.

Tyskland vil gerne lave dommerudveksling med Danmark i
træningsturneringer, og har tilbudt vi kan få dommere med til
stævner i løbet af sommeren til tre stævner (to senior-stævner,
et ungdoms-stævne). Desværre ligger to af stævnerne i samme
weekend som vi har samling med alle dommerne, og derfor er
kun det ene stævne relevant.
Beslutning:
• Nogle af vores unge dommere vil blive tilbudt dette.
Observatørerne oplever en ikke helt fair afspilning af musik
under kampene. Det er næsten chikane nogle steder mod
udeholdet, og nogle er begyndt under kampene at gøre
opmærksom på dette.
Beslutning:
• Det skal indberettes til kontoret, så der evt. kan blive
fokus på det, og der kan måles hvor stort problemet
er.

Sager til efterretning
Punkt 14

Status på talentgruppen, herunder fysisk træner
Tilbud fra den fysiske træner blev diskuteret. KC har drøftet med
talentgruppen, om hvad de gerne vil prioritere. Umiddelbart vil
Talentgruppen, som udgangspunkt, hellere bruge flere midler på
den fysiske del end mentaltræneren.
Den mentale træner blev drøftet, da alle par stort set har brugt
de købte timer. Skal man fortsætte eller ej.
Den mentale del er svær og måle, og derfor er dommernes
holdning at det ikke giver nok, men er det nu det rigtige, det
giver måske meget mere på den lange bane end man lige pt.
føler man har fået ud af det.
Beslutning:
• Vi går tilbage til den fysiske træner med et revideret
forslag. KC tager denne.

Punkt 15

Møde med udvalget for professionel håndbold
Punktet udgår

Punkt 16

Samarbejde med konstitueret DU formand i HRØ
OFP har haft nogle positive møder med Kim Linde fra HRØ.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole F. Petersen
Formand

