Nyborg, den 25. juni 2020

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 7 2019-2020
Onsdag den 17. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Nyborg
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

Godkendelse af referat fra seneste møde.
Godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2

Instruktørsamling.
Den oprindeligt planlagte instruktørsamling den 21. juni blev
aflyst pga. Covid19-situationen.
I stedet afvikles samlingen søndag den 23. august på Scandic
Kolding med start kl. 10.30.
Indkaldelse udsendes i uge 26. UA sender opdateret instruktørliste til administrationen.
UA rekvirerer info hos Jeppe Behrendt Bendtsen (JBB) om
temaer fra regeltesten 2019, som generelt har forbedringspotentiale og derfor bør indgå i regelgennemgangen på opstartsmøderne.
UA har kontakten til Jørn Møller Nielsen og koordinerer med
ham.

Punkt 3

Nyt udviklerskema.
TR indledte med at beklage, at punktet ikke havde fået en bedre
og mere dækkende titel i dagsordenen.
Som LH fortalte handlede det mere om den generelle tilgang til
en kommende vigtig og fremtidig rød tråd i uddannelse og
udvikling af dommere i dansk håndbold. Som LH ser det, skal

vores arbejde på området blandt andet læne sig tydeligt op ad
organisationen DHF’s værdier.
Helt overordnet skal vi stræbe efter, at dommerne bliver så gode
som muligt. For at de kan opnå dette har vi brug for et kompetenceløft til i fremtiden at have endnu mere veluddannede
instruktører og udviklere.
Instruktørerne og især udviklerne har i forlængelse heraf brug
for de rette værktøjer – herunder blandt andet et muligt nyt
udviklingsskema med færre afkrydsningspunkter end det
nuværende (19 afkrydsningsfelter), der ikke nødvendigvis giver
læring til dommerne.
TR pointerede, at der nødvendigvis må skelnes mellem udvikling og bedømmelse og at der i den sammenhæng kan være
brug for forskellige værktøjer.
NBN havde et ønske om, at der blev skabt ensartethed over
hele landet.
CA var bekymret for, om alle udviklere (i bredden) kunne magte
udviklingsværktøjer, hvor der var stort behov for skriftliggørelse.
NBN vurderede, at det kunne være nødvendigt med en form for
’præfabrikeret standard’.
CA talte for, at der skulle arbejdes med kompetenceudvikling
hos dommerudviklerne, men også med at motivere dommerne til
egen læring.
TR var optaget af, at vi får en fælles værktøjskasse, men fandt
det mindre vigtigt, om der var mange eller få værktøjer i den.
DU vurderede, at der var så god enighed om udgangspunktet, at
LH uden problemer kunne folde tankerne ud for den bredere
forsamling på det efterfølgende dommerledelsesmøde.
Punkt 4

Regeltest.
Det blev konstateret, at det er besluttet, at 2. divisionsdommerne
skal gennemføre samme regeltest som elitegruppen mht. form
og indhold.
MOU kunne oplyse, at regeltesten for breddedommere åbnes
den 18. juni og at der udsendes mail direkte til den enkelte
dommer herom.
DU har et ønske om, at der hver 14. dag udsendes en update
på, hvem der har taget testen. Denne update sendes til de
lokale DU-formænd samt til DHF’s DU.
UJO tager dette med videre i administrationen.
MOU fremlagde også kort det skema med forslag til løbekrav,
som skulle drøftes på dommerledelsesmødet.
MOU udarbejder guidelines for afvikling af løbetesten og
fremsender disse til administrationen til videre distribution.

CA pegede på, at han oplever en problemstilling i forhold til
løbekravene for nedtrappende elitedommere. Dette kan tages
op ved en senere lejlighed.
Punkt 5

Eventuelt.
Der var i udvalget enighed om, at udvalgsmøder i den kommende sæson bør afvikles månedsvis og på skift som fysiske
møder og som online-møder.

Referent: UJO

