Brøndby den 22. januar 2017
Journalnummer 1046-17-mcn

Referat af DU-møde den 6. januar 2017
Fredag den 6. januar 2017 kl. 15.00 i Skjern
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørgen Svane
Sørensen (JSS), Jens Nybo (JN), Jørn Møller Nielsen (JMN) og Jens Carl Nielsen
(JCN).
Dommerforum: Jesper Kirkholm (JK).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra 8. november 2016
Et par sager siden sidst blev gennemgået og referatet
godkendt.

Punkt 2

Midtvejssamling 7/1 2017
Programmet for samlingen blev justeret og de sidste
detaljer faldt på plads, så alt er klart.

Punkt 3

Ungdoms DM – påsætning
Dommere og dommeransvarlig blev udpeget.
U18 og U16 Drenge (FHF):
Mik Trustrup og Morten Lethan Albrechtsen
Michael Søegaard og Thomas Kalisz
Dommeransvarlig: Lars Bjerregaard
U18 og U16 Piger (HRØ):
Allan Theils og Stefan Schmidt
Andreas Hjort Frohn oh Nichlas Nygaard
Dommeransvarlig: Anders Birch
U14 drenge og piger (JHF):
Påsættes i samarbejde med Styregruppe Vest.

Punkt 4

Final4, herrer – påsætning
JN havde lavet et forslag, som blev drøftet.
Semifinaler:
Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen
Mads Hansen og Martin Gjeding

Kamp om 3. pladsen:
Mads Hermann og Jesper Madsen
Efter mødet er dette ændret da Mads og Jesper er blevet
sendt ud af EHF.
Derfor fløjtes kampen af Daniel Krause-Kjær og Nicklas
Mark Pedersen.
Finale:
Per Olesen og Claus Gramm Pedersen
Punkt 5

Planlægning af observatørdøgnet
I forbindelse med Final4 i Aalborg samles alle
observatørerne fra lørdag til søndag.
Programmet for døgnet blev drøftet og alle påsætninger er
blevet løst.

Sager til drøftelse
Punkt 6

Parsammensætning
Ole Blok stopper karrieren som dommer med øjeblikkelig
virkning. Han kan ganske enkelt ikke finde timer nok i
døgnet.
Kasper Møller er blevet skadet, og noget tyder på det er for
resten af sæsonen.
Deres respektive makkere, Daniel Stentoft Møller og Jakob
Falkenberg Hansen er derfor sat sammen som midlertidigt
par. Vi er derfor stadig et ulige antal dommere, og Martin
Lykke fortsætter sammen med Henrik Johnsen og
Claus Adelgaard.

Punkt 7

Udmeldinger fra DHF’s kontor
Henvendelser fra observatørerne til Frank Smith vedr.
forholdene i Fredericia, der føler de ikke de bliver taget
alvorligt,
Den 4/11 blev en mail udsendt som var uforståeligt
skrevet. Skriv forståeligt så der er større sandsynlighed for
alle forstår budskabet.
Der ønskes til næste sæson en mere klar
udmelding om, hvad og hvor der er godkendte afvigelser.

Punkt 8

Referat fra møde med bestyrelsen.
DIF har opfordret til at der skal være kvinder repræsenteret
i alle udvalg. Et udvalg på fem medlemmer, der skal to
være kvinder.
OFP orienterede om referatet fra sidste DHF
bestyrelsesmøde, et par punkter blev drøftede kort.

Punkt 9

Videoklip i breddehåndbold
Videoklip i breddehåndbold skal bruges til efteruddannelse.
De internationale klip vil stadig blive brugt til
regelfortolkning og selve uddannelsen.
Ungdoms DM for U18, U16 og U14 kunne være en oplagt
mulighed at filme, og lave klip fra.
Jesper Kirkholm undersøger nærmere om mulighederne
og økonomien i det.

Punkt 10

Nye regler 2017-2018 – indstilling
Indstillinger til nye regler skal med til Prof mødet. Og er der
noget til bredden, så skal det med på Bestyrelsesmødet
den 3. marts.
DU fremsender ændringsforslag til kontoret senest 1.
februar vedr. ændring af ligareglementets §77
Vi følger IHF, og afventer i øjeblikket hvad der kommer.

Punkt 11

Nordisk samarbejde – evaluering og udveksling
MCN sender tilbud til Sverige og Norge om kampe de kan
komme til Danmark og fløjte. Dette sker i samarbejde med
påsætteren.

Punkt 12

Kampantal i Elitedommer-gruppen
Især 1. div. dommere er utilfredse med antal af kampe. De
har mistet en del af 1. div. damer og får ikke de DHL som
de skulle have haft i stedet for.
Der er for lange pauser mellem kampene, men der er
forståelse for det i perioderne med slutrunder. Generelt kan
de godt fløjte flere kampe.

Punkt 13

Evt.
•

Styregruppe øst og vest har fået et godt samarbejde
igen efter en lille sag med en dommer. Det kører fint
igen, og der er lavet nogle aftaler, så lignende ikke
opstår igen.

•

Dommernes optræden på sociale medier og i
pressen, der skal igen strammes op. Der er stadig
nogle som udtaler sig og blander sig i for meget. Det
går ikke. Man udtaler sig ikke om sine kollegaer.

•

JSS har deltaget i møde vedr. DHF
breddedommerudvalg, men deltog som JHF’er. Der
er ingen endelig afklaring, men der laves tre grupper
(fastholdelse, rekruttering, nye talenter).

•

OFP har til bestyrelsen stillet forslag om, at ansatte
gerne må deltage i udvalg, da det er vigtigere at
kigge på kompetencer end position.

•

Der skal findes en løsning med tøj til tidtager og
sekretær. Administrationen arbejder på sagen
sammen med PUMA. Vi håber på en hurtig løsning.

•

Når alt er faldet på plads i IHF-regi vedr. den nye
”dresscode”, så vil DU fremadrettet følge
anvisningerne fra IHF.

•

DU ligger op til at lodtrækningen inden kampen skal
foretages under teknisk møde.

•

Der kommer en nye regelbog til sæsonen 20172018. Den vil kun udkomme elektronisk.

Sager til efterretning
Punkt 14

Status på talentgruppen
Der er stor ros til den tilknyttet mental coach for et godt
forløb indtil videre. Når alle har brugt deres timer, vil der
blive lavet en evaluering om arbejdet skal fortsætte, og evt.
hvilke rammer der skal være for det.
Der er planer om et møde med en fysisk træner, men
sygdom og internationale påsætninger er kommet i vejen
for at det er kommet ordentligt i gang.
U-landstræner, Claus Hansen, har sagt ja til at deltage,
ved at tage ud og se en kamp og snakke med dommerne
både før og efter for at kigge på de taktiske vinkler.

Punkt 15

Status fra påsætteren
Det går fint, dog et lille opråb til dommerne om at blive
endnu bede til at registrere forhåndsafbud.

Punkt 16

Scoring
Det ser igen meget fint ud samlet set. Dommerne ligger
pænt, også dem som ligger i bunden. På observatørdelen
er der stadig for stor spredning, og man håber at
observatørdøgnet kan være med til at ensarte det hele lidt
mere.

Punkt 17

Dommeraftalen
Der er nyt møde den 27. februar hvor betalingen af
headset også er på programmet.

Punkt 18

Budget 2017
Budgettet er godkendt.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole F. Petersen
Formand

