Brøndby den 28. februar 2018
Journalnummer 1029-18-mcn

Referat af EDU-møde
Mandag den 26. februar 2018 i Dalum Hallerne, Odense
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen,
referent (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 29. december 2017
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Ungdoms DM – påsætning
EDU indstiller til Dommerudvalget i DHF, at påsætningen til
ungdoms DM, fremadrettet ligger hos dem, og ikke hos
EDU.
Det giver mere mening at dommere fra 2. div. som i den
almindelige turnering fløjter U18 Liga, også fløjter kampene
til DM.
EDU vil opfordre til, at de indstillingspar som DHF-DU
indstiller til EDU, bør være blandt dem som fløjter til
ungdoms DM på højeste niveau.

Punkt 3

Program for løbetest mandag den 5. marts
Alle observatører opfordres til at deltage på mødet efter
løbetesten. Datoen har været kendt længe, så vi håber alle
kan deltage.
Fra næste sæson skal alle observatører også deltage til
møder i forbindelse med løbetest for dommerne.
Programmet blev lavet og sendes ud til alle i Elitegruppen

Sager til drøftelse
Punkt 4

Dommere til slutspil
Det blev drøftet, men en endelig beslutning bliver først
truffet efter næste fysiske test for dommerne, som er
mandag den 5. marts.

Punkt 5

Dartfish
Det går godt, og de fleste har rigtig godt styr på det.
Der skal nu bygges på og erfaringsudveksles, så alle kan
udnytte endnu flere muligheder i systemet.

Punkt 6

Dommer til næste sæson
Indstilling modtaget fra øst. Afventer indstilling vest.

Punkt 7

Observatører til næste sæson
Vi kan godt bruge en observatør mere eller to i næste
sæson. Der kigges på emner. Især i det sønderjyske
område kunne vi godt bruge en ekstra.

Punkt 8

Møde med Prof.udvalget til april
Jens Henriksen erstatter Bjarne Munk til mødet, da det er
planlagt på en hverdag kl. 9 om morgenen. Det er svært for
frivillige at deltage på dette tidspunkt.

Punkt 9

Reglement til næste sæson
EDU vil opfordre til, at Danmark følger alle internationale
regler, bl.a. kun en officiel står op. Derudover en dialog
vedr. video proof.
Dette tages med til mødet med prof.udvalget i april måned.

Punkt 10

Nordisk møde i den kommende weekend
Programmet for mødet i Norge blev gennemgået. Bjarne
Munk og Anders Birch deltager fra EDU. De fik et par
punkter med som EDU ønsker bliver drøftet.
EDU arbejder på et nordisk seminar for talentdommere i
København i forbindelse med VM for herrer i DK/GER
2019.

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

Punkt 14

Antal observatører til semifinaler i fremtiden
Fremover er der to observatører på alle finaler og
semifinaler i DM og Pokal, både for herrer og damer

Kommunikation vedr. aktuelle spil-situationer som
giver debat i medierne
Vi kan melde ud når det drejer sig om kampe herhjemme,
men vi udtaler os ikke om kampe under EHF/IHF.
Vi kan dog bruge klip fra EHF/IHF til uddannelse af
dommerne.
Scoring
Resultaterne blev gennemgået og det ser stadig fint ud.
Observatørrapporten, både udformning og brug blev
drøftet, da vi kiggede på om alle nu fik brugt skemaet godt
nok.
Evt.
Vi laver en pårørende liste som sendes ud til hele
Elitegruppen.
Datoen for mødet i Maj fastholdes, da det ikke giver
problemer for nogle at deltage selvom det er samme
weekend som der afvikles Final4 for herrer.
Mads Hansen arbejder videre på projekt ”professionelle
dommere”
Jóhann Ingi Gunnarsson har sagt ja til at komme til DTsamlingen til August. Han er bl.a. coach, og har arbejdet
med dommerne under EHF til slutrunder.
Det handler meget om at give dommerne nogle mentale
værktøjer.
MCN sender en ansøgning til EHF, da der kan være nogle
støttekroner i dette.

Sager til efterretning
Punkt 15

Online test - status
1. maj er deadline og der arbejdes både med online test i
Bredde og Elite – beregningsdelen er en udfordring som
skal testes af. Selve testen er der styr på.

Punkt 16

Talentgruppen
Der afholdes et nyt seminar, en weekend i marts/april.
Der tages en snak med Karina og Line, om det er aktuelt at
fortsætte i talentgruppen, nu hvor de har nået toppen i
verdenseliten blandt kvindelige dommerpar.

Punkt 17

IHF/EHF nyt
IHF: Mads og Jesper er indstillet til GRTP kursus hos IHF.
Jørn Møller er kommet med i regelgruppen i IHF.

Punkt 18

Opfølgning på møder med spillets parter og DF-H
Det er nogle gode møder, som giver god forståelse for
hinandens måder at se spillet på. Der gives rigtig gode
erfaringer fra alle parter, så alle bliver lidt klogere hver
gang.

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

