Brøndby den 14. november 2018

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 2 2018-2019
Mandag den 5. november 2018 kl. 17.30 i Odense
Deltagere: Jørgen Svane (JS), Henrik Mouritsen (MOU), Jesper Kirkholm (JK),
Martin Lykke (ML), og Ulrik Jørgensen (UJO).
Afbud fra Kim Linde (KL).

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Online regeltest.
Forud for det efterfølgende dommerledelsesmøde have DU en
grundig drøftelse med afsæt i den tidligere behandling på DUmødet den 24. september.
Der blev i forlængelse heraf også talt om muligheden for
anvendelsen af e-læringsportalen til efter-/videreuddannelse –
herunder om det kan give mening med en særlig efteruddannelse for ungdomsdommere (mandsopdækningreglen m.m.).
JK var af den opfattelse, at undervisningsbrug af video fra
breddekampe ikke vil være i konflikt med GDPR-reglerne, da
videoerne vil være at finde i et lukket forum. JS gav udtryk for, at
han godt turde tage ansvar for dette.
Forberedelsen af næste udgave af online regeltesten kan med
fordel foretages i løbet af foråret, hvor der skulle være disponible administrative ressourcer til arbejdet.
Det blev i forlængelse heraf spurgt, om ekstern assistance evt.
kan dækkes/aflønnes indenfor de 800 administrationstimer, som
er allokeret til DU.
Beslutninger:
 DU besluttede at indstille til, 2. divisionsdommere skal
testes i elitespørgsmål, da de skal kunne dømme kampe
i 1DD.
 DU foreslår, at online regeltesten skal gennemføres i
perioden august-september og at alle skal bestå.
Enkelte eventuelt ved anvendelse af undtagelsesbestemmelse.
 JS tager kontakt til Bjarne Munk med henblik på at
afklare, om der kan afvikles instruktørsamling samtidigt
med elitedommersamlingen i august 2019.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 2

Dommeruddannelse
ML kunne fortælle, at der er inviteret til høring og inspirationsmøde den 21. november, hvor der forhåbentligt vil være god
deltagelse fra de lokale DU.
De forskellige input på dette møde vil danne grundlag for det
videre arbejde. ML tør derfor ikke lægge sig fast på en deadline
for arbejdet før mødet er afviklet.

Punkt 3

Rekruttering.
KL har ultimo september udsendt mail til de lokale DU med
opfordring til at levere folk til en arbejdsgruppe.
Det første møde i gruppen var aftalt til den1. november, men
mødet blev udskudt.

Punkt 4

Talenter.
JS har taget initiativ til organiseringen af et landsdækkende
seminar for kvindelige dommere. Flemming Bæk er blevet
involveret som koordinator på dette arrangement.
Der sigtes mod et arrangement i Odense i forbindelse med en
ligakamp i foråret.
Det øvrige arbejde i relation til talenterne ligger i de to
styregrupper.
Det blev kort drøftet, om det i fremtiden ville give mening med
en anden organisering og opgavevaretagelse på området.

Punkt 5

Eventuelt.
Næste møde er – som aftalt pr. mail – tirsdag den 29. januar
2019.
JS deltager i udvidet bestyrelsesmøde den 9. – 10. november.
JS har modtaget en henvendelse fra TV Midt-Vest, som havde
interesse i et indslag om unge dommertalenter og de kompetencer, de opnår gennem dommergerningen. Desværre var der
aktuelt ikke rigtigt egnede emner i dette lokalområde.
MOU kunne fortælle, at han sammen med Ulrich Andreasen på
vegne af beachudvalget har foretaget en indstilling af nationale
observatører til EHF. Dette gav anledning til en kort snak om
placeringen af beslutningskompetencer på dette område.

Referent: Ulrik Jørgensen

