Brøndby den 14. januar 2018
Journalnummer 1004-18-mcn

Referat af EDU-møde den 29. december 2017
Fredag den 29. december 2017 i Silkeborg
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).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 2. oktober 2017
Godkendt
BMJ har kontaktet tidligere observatører, da et par stykker
er faldet fra i indeværende sæson. Dette uden held.

Punkt 2

Midtvejssamling
Programmet til midtvejssamlingen blev endeligt fastlagt.
Der arbejdes på at lave online regeltest, men er endnu
usikkert om det kan lade sig gøre.
Vedr. regeltest, så halter danske dommere lidt efter når de
er ude, sammenlignet med andre lande. Vi kigger derfor på
om vi uddanner/træner på den rigtige måde. Fremadrettet
vil vi prøve og skille regler og fortolkninger fra hinanden i
undervisningen.

Punkt 3

Indstillingskampe
Vi bruger kampene i slutspillet 1. div herrer op.
Der skal være indstillet senest 1. marts. (MCN giver
Breddedommerudvalget besked)

Punkt 4

DT-samling 2018
11.-12. august 2018 på Bygholm Landbrugsskole.
Vi arbejder på at inviterer en psykolog til samlingen, som
har arbejdet med dommerne under EHF.

Sager til drøftelse
Punkt 5

Status over dommere og observatører evt. ændringer
Bjørn Jensen er stoppet som Elitedommer på grund af nyt
arbejde i udlandet. Tak til Bjørn for indsatsen.
Andreas Frohn er fortsat skadet, og bliver ikke klar i
indeværende sæson.
Claus Gramm er på vej tilbage fra sin skade, og skal bestå
den fysiske test senest den 15. februar for at komme i
betragtning til slutspillet.
Rasmus Pedersen og Per Krabbe fløjter sammen resten af
sæsonen.
Leif Poulsen er stoppet som observatør med årets udgang.
Tak til Leif for indsatsen.

Punkt 6

Status påsætning inkl. økonomi
Der er tilfredshed med påsætningen, som har sendt
dommerne lidt mere rundt i forskellige haller uden det har
væltet økonomien.

Punkt 7

Udviklingsgruppen med DF-H
En status over den nye linje for brok blev drøftet, og det ser
ud til at være lykkedes. Vi skal dog være opmærksomme
på, ikke at falde tilbage, nu hvor vi langsomt begynder at
nærme os afslutningen på turneringen.
Aftalen om forplejning til dommerne bliver nogle steder ikke
helt overholdt. Der laves en undersøgelse, så vi præcist
kan finde ud af hvor det halter lidt. DF-H vil få besked når
undersøgelsen er afsluttet.

Punkt 8

Scoring
Det ser fint ud. Henrik G. Nielsen og Jeppe Vestergaard fra
1. division vil få nogle kampe i Dame Ligaen resten af
sæsonen, som belønning for en flot sæson indtil videre.

Punkt 9

Evt.
En løftet pegefinger fra IHF. Internationale dommere skal i
fremtiden have styr på deres BMI, som vil være et vigtigt
punkt for fremtidens internationale dommere.
Jacob Jæger Pagh og Kalle Thygesen skal til Skole VM i
Qatar, ultimo februar.
Budgettet for 2018 er vedtaget, og ser fornuftigt ud.
EDU vil muligvis afprøve videomøder i fremtiden.

Sager til efterretning
Punkt 10

Dommertøj
Der er lavet en aftale med Diadora om levering af
dommertøj fra 1. januar 2018. Alle dommere og
observatører får udleveret tøj, som skal benyttes.
Danske Fragtmænd er ny sponsor på dommertøjet.

Punkt 11

Nordisk møde
Der er Nordisk møde i Bergen, afholdes første weekend i
marts. Anders Birch og Bjarne Munk Jensen fra EDU
deltager.

Punkt 12

Orientering fra talentseminar 10. december
Seminar om konflikthåndtering. Det blev lavet meget
overordnet her første gang, men der vil fremover blive gået
mere i dybden med det.

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

