Brøndby den 5. marts 2020

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 5 2019-2020
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.00 – 21.30 i Odense
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen
(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau
(LH) og Ulrik Jørgensen (UJO).

Dagsorden
Punkt 1

Opsamling fra seneste møde.
NBN havde fra jysk side enkelte bemærkninger til et brev om
indstilling af dommerinstruktører udsendt af LH. Dette gik primært på sprog og formuleringer. Det blev konstateret, at det nok
var uklart, at brevet var skrevet med et fremtidsperspektiv. Dette
er efterfølgende præciseret af LH via et opfølgende skriv til
dommerledelsen (DL). Der var fuld opbakning til indhold og
intention i brevet.
Spørgsmålet om ændringer i forhold til hvilke grupperinger, der
påsættes i ungdomsrækkerne har været behandlet i den jyske
dommerledelse.
Der opleves især et problem i U-17 drenge 1. division.
Det blev konstateret, at de forskellige række nok ikke er lige
stærke i alle områder, men at der næppe vil være politisk
opbakning til at differentiere påsætningen på baggrund af dette.
Der er eksempler på, at dommerpåsætningen er forskellig i
samme række på tværs af df-/regionsgrænser (U-15 piger 1.
division).
Input/opdateringer til årshjul indsendes løbende til UJO.
Beslutning:
 NBN og CA udarbejder forslag til indstilling vedr. påsætning i ungdomsrækkerne og fremsender dette til FHF
v/Per Rasmussen.

Punkt 2

Beach.
MOU kunne fortælle, at en skrivelse om dommere til beach-DM
er udsendt til de lokale kontorer.
Der er fulgt op på spørgsmålet om regelfortolkning på beach
handball. Da Jørn Møller Nielsen aldrig har beskæftiget sig med
beach handball, har han overdraget ansvaret for regelfortolkningen til DU.
Det blev drøftet, om der var behov for lokale opstartsmøder på
beachområdet. Den generelle holdning var, at det ikke skulle
være et krav at afvikle sådanne møder.
Der vil dog være en opfordring til at invitere til opstartsmøde i
kombination med et beachdommerkursus, hvis et sådant
udbydes.
MOU udfærdiger en skrivelse med information om dette.
Der gennemføres to Erfa-møder for beach-DM dommerne
(nationale beachdommere): Den 18. april i Jylland og den 26.
april i HRØ-regi.
Lørdag den 4. april afvikles der beach handball dommerinstruktørsamling i Kolding.
Nyt kursusmateriale til beachdommeruddannelsen er udarbejdet. UA sender dette til UJO til bearbejdning i kommunikationsafdelingen og efterfølgende upload på Idrættens e-læring.
Det blev aftalt, at kommunikationsafdelingen melder tilbage, hvis
der bliver foretaget ændringer i materialet.
Beslutning:
 DU udpeger UA til regelfortolker på beach handball.

Punkt 3

Nyt udviklerskema.
LH præsenterede et oplæg til et nyt udviklerskema og der var
efterfølgende en lang debat med afsæt i oplægget.
Skal der i udviklingen være fokus på det kvalitative udviklingsorienterede eller på kvantitative bedømmelser med karakterer?
Kan der differentieres mellem en karrierevurdering på talentdelen og et servicetjek på breddedelen?
Hvad siger elitedommerudvalget?
Hvad siger ’kunderne’? Hvad er deres motiver og behov?
Der var enighed om i DU, at der var behov for at få set de
mange forskellige udviklingsskemaer, coachskemaer etc.
igennem for derefter at træffe eventuelle fremadrettede
beslutninger om hvilke skemaer der i DHF regi bør anvendes.
Det kunne være relevant at igangsætte et pilotprojekt på
området.

Punkt 4

Instruktørsamling og regeltest.
Årets instruktørsamling er fastsat til søndag den 21. juni. UA har
aftaler på plads med Jørn Møller Nielsen i forhold til materialer til
instruktørsamlingen og opstartsmøderne.
I forhold til online regeltesten er det intentionen at åbne for
denne den 1. august og lade den køre frem til medio september.
Regeltesten og testformen for 2. divisionsdommere er ikke fastsat endnu, da DU afventer beslutning i elitedommerudvalget
(EDU) om, hvordan elitedommerne skal regeltestes samt hvilken
testform EDU vil anvende. Det forventes at der træffes
beslutning herom på EDU’s møde i marts.

Punkt 5

Løbetest.
MOU havde udarbejdet tre forskellige forslag til løbekrav for
sæsonen 2020-2021.
DU drøftede disse forslag og konklusionen blev at præsentere
’forslag 2’ på dommerledelsesmødet den 2. april med henblik på
godkendelse i dette forum.

Punkt 6

Rekruttering.
UJO præsenterede et oplæg til en projektplan for arbejdet med
dommerrekruttering. Planen var udarbejdet efter sparring med
DHF’s kommunikationsafdeling.
Der var opbakning til at gå videre med planen.
TR og LH deltager i det videre arbejde. Der afholdes møde pr.
telefon/Skype i løbet af marts.

Punkt 7

Eventuelt.
TR refererede kort fra deltagelsen i BRUD-møde den 18. februar
og et møde med øvrige håndboldorganisationer den 6. februar.
LH kunne fortælle, at han har aftalt med Halstedhus Efterskole
på Lolland at afvikle dommerkursus for skolens håndboldelever.

Referent: UJO

