Brøndby den 6. juli 2018
Journalnummer 1060-18-mcn

Referat af EDU-møde
Lørdag den 26.-27. maj 2018 på Scandic i Vejle
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Gæst: Håkan Rönngard fra Darthfish
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 26. februar 2018
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Parsammensætning 2018-2019
Mange bolde blev kastet i luften, og der blev kigget på flere
forskellige kombinationer for at finde den helt rette
sammensætning. Det lykkedes til sidst at blive enige. Vi
har 13 par i Ligaen og otte par i 1. division.

Punkt 3

Observatørlisten 2018-2019
Der blev kigget på de indstillede kandidater, og antallet i
øst og vest blev drøftet. Et stærkt hold er sat til den
kommende sæson med et par nye ansigter.

Punkt 4

Internationale dommere 2018-2019
Vi har lavet en ny konstellation med Nicklas Pedersen og
Nichlas Nygaard. De indstilles derfor til EHF og det betyder
samtidig et farvel til Daniel Krause-Kjær.
Per Olesen er faldet for aldersgrænsen internationalt og er
derfor fjernet fra EH listen sammen men hans makker,
Claus Gramm Pedersen.

Punkt 5

Tidtager/Sekretær listen 2018-2019
Honorar og forplejning bør være en del af betalingen.
Vi indstiller de får 250 kr. i honorar for én kamp.
For at være på listen skal man virke i det daglige som
tidtager, sekretær eller observatør.
Parret skal så vidt muligt arbejde sammen til dagligt.
De par som udtages til VM i Danmark/Tyskland 2019, skal
alle på kursus i oktober/november måned.

Sager til drøftelse
Punkt 6

Dartifsh 10 ved Håkan Rönngard
Håkan kom og præsenterede den nyeste version af
Dartfish, om opdateringer osv.

Punkt 7

Brug af Dartfish
Vi vælger aktivt at fortsætte med Dartfish i den kommende
sæson.
EDU kommer ud med klip ca. hver 14 dag, som lægges op
i portalen, så alle dommere og observatører kan se
klippene. EDU vil, hvor det er muligt, rykke hurtigere ud
ved meget aktuelle sager.

Punkt 8

Sæsonen generelt og den kommende sæson
Den fysiske test ændres en smule. Kravene i de forskellige
kategorier ændres, så alle skal løbe to ture længere end
tidligere.

Punkt 9

Observatørernes forhold
Blev drøftet og sagen behandles videre mellem
Divisionsforeningen og Dommerne/Observatørerne.

Punkt 10

DT-samling 2018
Programmet blev gennemgået og endeligt fastlagt.
Alle trænere i Liga og 1. division inviteres til at deltage i
regelgennemgangen sammen med dommere og
observatører. Som noget nyt er eksperter og
kommentatorer fra TV2 også inviteret med.

Punkt 11

On-line test
En online regeltest vil blive brugt i forbindelse med DTsamlingen. Testen skal tages i ugen op til DT-samlingen
for både observatører og dommere.
Testkrav: Mindst 24 rigtige af 30 spørgsmål for at bestå.

Punkt 12

Video ”prove” på TV-kampe
Behandlet og indstilling sendes videre til
Divisionsforeningen

Punkt 13

Automatisk TTO
Det bliver ikke til den kommende sæson, og drøftes videre.

Punkt 14

Rollefordelingen i EDU
JH hjælper BMJ og JMN med arbejdet vedr. videoklip, da
det er en meget stor opgave.

Punkt 15

Samarbejde med Prof.-udvalget
Emnet blev drøftet.

Punkt 16

Samarbejde i Udviklingsgruppen/Spillets parter
Det er nogle gode møder hvor der er mulighed for at få
drøftet diverse områder face to face med spillets parter,
giver en bedre forståelse for hinanden.

Punkt 17

Samarbejde med fysisk træner, Anja Nielsen
Der er positive tilbagemeldinger fra samarbejdet med Anja.
Vi fortsætter gerne og laver en ny kontrakt med Anja. EDU
vil dog i fremtiden have tilbagemelding på målbare
resultater.

Punkt 18

Evaluering af kodeks ved opførsel
På banen har det fået den ønsket effekt, mens der stadig
er plads til forbedringer hvad angår bænkene.

Punkt 19

Planlægning af kommende møder
EDU-møde: fredag den 10. august 2018 på Bygholm
DT-Samling: Lør.-Søn. den 11.-12. august på Bygholm
Observatørsamling: 29.-30. september 2018 i Århus
EDU-møde: mandag den 8. oktober 2018
Løbetest: mandag den 22. oktober 2018
EDU-møde: mandag den 10. december 2018
Midtvejs-samling: søndag den 6. januar 2019
EDU-møde: tirsdag den 5. marts 2019
Løbetest: mandag den 18. marts 2019
EDU-møde: Lør.-Søn. 25.-26. maj 2019, Scandic Vejle
EDU-møde: fredag den 16. august 2019
DT-samling: Lør.-Søn. 17.-18. august 2019 på Bygholm

Punkt 20

Evt.
Ingen bemærkninger

Sager til efterretning
Punkt 21

Scoring
Blev gennemgået og det ser fint ud. For observatørerne
har der aldrig tidligere været så lille en forskel mellem top
og bund.

Punkt 22

Talentgruppen
AB orienterede om det seminar der har været afholdt, hvor
bl.a. Anja (Fysisk træner) blev involveret så de alle fik et
træningsprogram på 45 min.
Seminar i forbindelse med Final4 for damer mellem jul og
nytår. Det foregår den 29.-30. december.

Punkt 23

Orientering fra møde med spillets parter
Mødet afvikles den 6. juni, dermed udgår punktet her.

Punkt 24

Budget
Blev kigget efter og ser fint ud,

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

