Brøndby den 9. oktober 2017
Journalnummer 1171-17-mcn

Referat af EDU-møde den 2. oktober 2017
Mandag den 2. oktober 2017 kl. 18.15 i Dalum Hallerne
Mejerivej 1, 5260 Odense S

Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN). Gæst: Anja Nielsen (AN).

Sager til beslutning
Punkt 0

Fysisk træning
Arbejdsgruppen vedr. fysisk træning, havde til dagens
møde inviteret fysisk træner, Anja Nielsen, med til
mødet. Gruppen fremlagde nogle ideer sammen med
Anja, om hvordan et forløb kunne være.
Det blev besluttet, at Anja bliver tilknyttet dommerne
resten af sæsonen. Der startes op til den kommende
løbetest hvor alle dommerne bliver målt og vejet.
Forløbet bliver afsluttet i august 2018, hvor der bliver
lavet en evaluering.

Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 11. august 2017
Godkendt uden kommentar

Punkt 2

Arbejdsopgaver i EDU
* Nordisk samarbejde
Anders Birch og Bjarne Munk Jensen
* Forhandlingsgruppen med DF-H
Da der ingen forhandlinger er nu, er dette nu blevet en
udviklingsgruppe med spillets parter. Jørn Møller og Bjarne
Munk Jensen deltager fra EDU.
* Kontakt til DHF DU og 2. div. samt udvikling og
rekruttering af observatørerne
Jens Henriksen

Punkt 3

Løbetest og Midtvejssamling
Programmet til den kommende løbetest blev rettet til, da
der nu skulle være plads til det nye projekt med den fysiske
træner.
Emner til midtvejssamlingen blev drøftet. Udover teoretisk
og fysisk test, så vil der bl.a. være fokus på taktisk træning.

Punkt 4

Program til seminar med Talentgruppen
Talentgruppen samles i forbindelse med damernes Final
4 i december måned.
Der vil være fokus på målsætninger, udviklingspunkter,
og håndboldens udvikling.
Desuden vil kampene under Final 4 blive brugt til fælles
evaluering.

Sager til drøftelse
Punkt 5

Vision og målsætning for EDU
Dette punkt er et opmærksomhedspunkt indtil januar 2018,
hvor EDU afholder et seminar med kun to punkter, vision
og målsætning for EDU.

Punkt 6

Kommunikation
* Dartfish TV
Der har været lidt udfordringer med kampene som kommer
i for mange filer, men en løsning er på vej.
Målsætningen er der bliver åbnet for Dartfish TV for alle
dommere fra midtvejssamlingen i januar 2018

Punkt 7

Samarbejde med DU
Jens Henriksen er kontaktperson fra EDU til DHF DU.
Vi arbejder på at invitere DU formanden med til et møde i
EDU.

Punkt 8

Kørsel med hold.
Som udgangspunkt kører hverken dommere eller
observatører med holdene, hverken den ene eller den
anden vej.

Punkt 9

Opfølgning på observatørerne
Buen er spændt hårdt i det jyske. Der er mange opgaver.
Vi skal have en ekstra observatør ind i det jyske, da to i
vest er ude frem til jul på grund af arbejde.
BMJ kontakter et par stykker.

Punkt 10

Scoring
Statistikken er sendt rundt. Ingen bemærkninger.

Punkt 11

Evt.
Observatørerne skal inviteres med til løbetesten, det er
frivilligt om de vil deltage.
Kommunikationschefen, Katrine, bliver inviteret med til et
møde i EDU, så EDU og kommunikationsafdelingen kan få
drøftet hvordan samarbejdet skal være fremadrettet.
Talentgruppen er begyndt og indrapporterer hvor meget de
træner og det hele styres af AB. Der bliver bl.a. tjekket
BMI, løberesultater og teoretisk test. Der kommer stor
fokus på taktisk træning, det mentale og konflikthåndtering.
Fysisk er gruppen i forvejen godt trænet, men træner de
rigtigt? Kan BMI være for lavt som Elitedommer?
Internationale dommere skal være opmærksomme på
regeltest når de ude og repræsentere Danmark, da formen
på den teoretiske test, er lavet lidt om.

Sager til efterretning
Punkt 12

Påsætning
Vi er kommet godt i gang med sæsonen, og det er nu
blevet tid til og have lidt fokus på udvikling af
observatørerne.
Per Krabbe fløjter sammen med Martin Clausen og
Rasmus Sørensen
Per Olesen fløjter sammen med Nichlas Nygaard, da
begge deres makkere pt er ude med skader.

Punkt 13

Budget 2018
Budgettet er fremsendt

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

