
 

 Brøndby den 7. februar 2019 

 

 
 
 
 
 
Referat af dommerudvalgsmøde nr. 3 2018-2019 
 

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.30 – 21.30 i Odense 
 
 
Deltagere:  Jørgen Svane (JS), Henrik Mouritsen (MOU), Jesper Kirkholm (JK), 

Kim Linde (KL), Martin Lykke (ML), og Ulrik Jørgensen (UJO).  
 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning: 
 
Punkt 1 Løbetest/løbekrav. 

 DU havde en grundig drøftelse af forskellige aspekter i forhold til 
en harmonisering af løbekrav og løbetestformer for bredde-
dommerne gældende fra sæsonen 2019-20. 

 Beslutninger: 

 DU besluttede, at dommere, som ønsker at dømme  
2. division, skal kunne klare de nuværende krav for  
2. divisionsdommere. 

 DU indstiller til, at dommere, som dømmer 3. division og 
nedefter, fra sæsonen 2019-20 testes på lang bane. 

 DU fastsatte indstillinger til løbekrav for dommere i  
3. division og nedefter. 

 Indstillinger m.m. sendes til høring hos de lokale DU 
med frist for tilbagemelding den 1. marts. 

 
 
Punkt 2 Delstrategi på dommerområdet. 

 DU færdiggjorde arbejdet med en delstrategi på breddedommer-
området ved at sortere, præcisere og prioritere de tidligere 
foreslåede indsatser. Desuden blev der knyttet en ansvarlig 
person på hver af de enkelte indsatser. 

 Ved siden af delstrategien arbejdes der videre med et årshjul 
som arbejdsredskab. 

 Beslutning: 

 DU besluttede prioriteringen af de foreslåede indsatser. 

 



 

 
Sager til orientering/drøftelse: 
 
Punkt 3 Rekruttering. 

 KL refererede fra arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe, som 
havde afviklet og deltaget i forskellige møder. 
der var desuden indhentet tilbud på videoproduktion fra eksterne 
leverandører. 

 KL oplevede dog lidt, at gruppen ’løb panden mod muren’, når 
der var brug for svar og hjælp i forhold til IT og kommunikation. 

 Det skal afklares, hvad DHF’s kommunikationsafdeling kan byde 
ind med i den videre arbejdsproces. 

 Tidsperspektivet for udrulning af en rekrutteringskampagne er 
foråret 2020. 

 
 
Punkt 4 Dommeruddannelsen. 

ML fremlagde status på arbejdet, hvor der har været afholdt en 
høring med deltagelse af repræsentanter fra alle lokale DU samt 
et møde i den – på høringen – nedsatte arbejdsgruppe, som 
består af Benny Lange (kreds 3), Lars Luk (kreds 8), Ulrich 
Andreasen (FHF), Lars Hagenau (HRØ) samt ML og UJO. 

Der tages afsæt i det eksisterende materiale fra HRØ og næste 
step i processen er, at udviklingsafdelingen får klippet, klistret og 
rettet til og får lagt materialet over i en ny PP-skabelon. 

Rekruttering af instruktører skal på agendaen på næste 
dommerledelsesmøde. 

JK og ML arbejder videre med at finde relevante klip fra bredde-
kampe. 

Der er talt om idéer til det supplerende uddannelsesprogram. 
Der vil blive arbejdet videre med dette, når grunduddannelsen er 
på plads. 

 
 

Punkt 5 Online regeltest. 

 Der er endnu ikke sket så meget i forhold til arbejdet med 2019- 
 udgaven af regeltesten. 

 Der arbejdes med spørgsmålspuljen frem til 1. marts. JK ønsker  
 at invitere udvalgte interessenter ind i dette arbejde. 

 JS opfordrede til at bruge videoer med standardsituationer som  
 supplement til videoklip fra breddekampe. 
 
 
 
 



 

Punkt 6 Orientering fra beachudvalget. 

 MOU kunne uddybe tidligere information om dommere til DM- 
 touren. 
 De lokale DU/beachudvalg vil kunne indstille dommere til  
 ungdoms-DM-stævnet. Herfra vil de kunne blive udtaget til det  
 efterfølgende års DM-tour. 
 Der er udtaget 16 dommerpar til DM-touren 2019. Disse par skal  
 bestå en fysisk test og en regeltest og samtidigt være disponible  
 i forhold til de lokale beachstævner. 

 Specifik information om dette udsendes til distriktsforbund,  
 region og kredse snarest. 
 
 

Punkt 7 Orientering fra formanden. 

 JS orienterede fra det årlige møde med de øvrige organisatio- 
 ner, hvor der var afbud fra DGI. KFUM havde vist sig interes- 
 serede i at medvirke til uddannelse på efterskoler. 

 Det har vist sig vanskeligt at finde en egnet dato til det planlagte  
 kvindeseminar i Odense. Det er derfor sandsynligt at arrange- 
 mentet må udskydes til efteråret. 
 En CL-kamp den 2. marts kunne dog eventuelt være en mulig- 
 hed. 

 Flemming Bæk har bedt om at blive fritaget for arbejdet med  
 seminaret. JS har derfor selv taget over. 
 
 

Punkt 8 Kommende møder. 

 JS er forhindret i at deltage i BRUD-mødet den 30. januar. Det  
 har desværre ikke været muligt at finde en substitut. 

 JS deltager i møde med elitedommerudvalget primo marts. Der  
 foreligger endnu ikke en agenda for mødet. 

 Næste DU-møde er den 13. maj i Odense, hvor der også afvik- 
 les dommerledelsesmøde. 
 
 

Punkt 9 Eventuelt. 

 JK mindede om, at det var ved at være tid til at finde dommere  
 til forårets ungdoms-DM.  

 DM for U-16/U-18 piger afholdes den 13.-14. april (JHF). 
 DM for U-16/U-18 drenge afholdes den 27.-28. april (HRØ). 
 Til begge stævner skal påsættes to par (1 øst og 1 vest). 

 DM for U-14 afholdes den 27.-28. april (FHF). Hertil skal findes  
 tre dommerpar (to fra vest, et fra HRØ). 

 Det blev aftalt, at JS kontakter styregruppe Vest med henblik på  
 indstilling af par. KL tager sig af dette i Øst. Deadline for indstil- 
 ling er medio marts. 



 

 JS kontakter Flemming Bæk vedr. manual. 

 Der skal også påsættes dommeransvarlige. 

 Afslutningsvist meddelte JK, at han ønsker at udtræde af DU  
 efter denne sæson. JK vil dog fortsat gerne stille sig til rådighed  
 til ad-hoc opgaver. 

 
 

Referent: Ulrik Jørgensen 


