Brøndby den 24. maj 2016
Journalnummer 1278-16-mcn

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016
Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Nybo (JN),
Jørn Møller Nielsen (JMN), Jørgen Svane Sørensen (JSS) og Jens Carl Nielsen
(JCN).
Gæst: Jens Henriksen (JHF). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra den 23. februar 2016
Godkendt uden kommentarer.

Punkt 2

Påsætning af DM finaler og bronzekampe
Forslag fra påsætteren blev drøftet og påsætningen vil
blive offentliggjort senest den 23. maj

Punkt 3

Internationale dommere 2016-2017 – herunder
talentprojekt (punkt 10)
DU’s ansøgning til Bestyrelsen om 75.000 kr. ekstra om
året i en periode på tre år til Talentprojekt er blevet
godkendt. De op til seks par i projektet får mere støtte end
der normalt tilbydes.
Der skal indhentes hjælp fra eksterne fagpersoner.
De op til seks dommerpar vil få besked senest til årets DTsamling, hvor de samtidig så skal underskrive en kontrakt.
En gruppe eksterne navne blev drøftet og vil blive
kontaktet.
I forhold til internationale dommere, har vi gennemgået alle
par og det blev besluttet hvilke dommerpar som bliver
indstillet til EHF/IHF.

Vi har følgende dommere/observatører ude til
internationale turneringer i løbet af sommeren:
U20 EM for drenge, 28. juli til 7. august i Kolding og
Vamdrup, Danmark:
Dommere: Mads Hermann og Jesper Madsen
Delegeret: Jørn Møller Nielsen
U18 VM for piger, 18.-31. juli i Bratislava, Slovakiet:
Delegeret: Jens Carl Nielsen
OL, 3.-21. august, Rio, Brasilien:
Dommere: Mads Hansen og Martin Gjeding
Delegeret: Bjarne Munk Jensen
Punkt 4

Fastsættelse af instruktørsamling og tidtager/sekretær
kursus
Der afholdes instruktørsamling, lørdag den 25. juni for hele
landet.
Kun dommere som skal fløjte i Eliterækkerne, skal
instrueres i de nye regler. Resten af landets dommere skal
”kun” instrueres i de to nye regler som gælder i bredde
rækkerne.
Tidtager og sekretær kursus vil blive afholdt som følger:
5/9 kl. 19.00 – DHF, Brøndby
7/9 kl. 19.00 – Bygholm Landbrugsskole, Horsens

Sager til drøftelse
Punkt 5

Rep.møde 2016
OFP deltager.

Punkt 6

Parsammensætning 2016-2017 og scoring for 20152016
Scoringen for sæsonen blev gennemgået.
Ingen par har dømt sig ud og generelt ser det godt ud.
Alle par blev gennemgået i forhold til den kommende
sæson, og der var et par udfordringer, som skulle løses.
I sidste ende blev udfordringerne løst, og nye dommere
kommer til og andre må forlade Elitegruppen.

Følgende dommere er ikke længere en del af Elitegruppen:
Charlotte Luk Nielsen
Frederikke Hallsson-Elhauge
Anders Birch
Morten Døssing
Daniel Overby
Hans Henrik Staal

Punkt 7

Nye Elitedommere
Når nogle forsvinder, så kommer der også nye til. Vi byder
derfor velkommen til:
Nyt dommerpar i Ligaen:
Morten Lethan Albrechtsen og Mik Trustrup
Nyt dommerpar i 1. division:
Henrik G. Nielsen og Jeppe Theis Vestergaard

Punkt 8

Observatørlisten 2016-2017
Observatørerne blev gennemgået og vurderet. Finn
Østerballe falder for aldersgrænsen og kan derfor ikke
fortsætte. Desuden er der blevet sagt farvel til Johnny
Tauman og Frank Bjerregaard.
Nye på listen er to tidligere internationale dommere. Leif
Poulsen og Anders Birch.

Punkt 9

DT-samling 2016, planlægning
Der blev lavet program til DT-samlingen og dette vil blive
sendt ud i nyhedsbrev til dommerne.
De seneste par år har samlingen startet fredag aften og
sluttet søndag middag. Vi går nu tilbage til at starte lørdag
morgen og slutter søndag eftermiddag.
Dommerne tilbydes overnatning på Bygholm fra fredag til
lørdag, for egen regning.

Punkt 10

Talentprojekt
Se punkt 3

Punkt 11

Nye regler
Alle fem nye regler fra IHF gælder i den kommende sæson
for Eliterækkerne.
På breddeniveau indføres to regler (Passivt og sidste halve
minut).
Der har været stor debat om reglen, 7 mod 6 og der vil
efter sæsonen blive evalueret på de nye regler.
Reglerne som nu er kommet skal også fortolkes, og der
afventer man pt fortolkningen fra IHF.
Efter de nye regler er kommet, er det endnu vigtigere end
tidligere, at spillerens nummer på fronten af trøjen er
tydeligt. Det går ikke med nummeret næsten på hoften.
JMN sender hurtigst muligt de nye regler til
administrationen, så de kan komme på dhf.dk

Punkt 12

Brug af headset for udvikleren i 2. div.
Nye dommerkort?
Der arbejdes på en løsning sammen med DF-H, hvor alle
dommerpar i Elitegruppen får nye headset. Finansieringen
skal være på plads medio juni hvis det skal kunne lade sig
gøre og få alt på plads inden sæsonstart.
DU ser ingen problemer i at udvikleren på kampe i 2.
division kan være med på headset, og lytte til hvordan
dommerne samarbejder.
Der kommer nye dommerkort når der udkommer en ny
regelbog. Det forventes det bliver til sæsonen 2017-2018.

Punkt 13

Nordisk samarbejde, udveksling af dommere osv.
DU ligger op til at Nordisk udveksling af dommere
fortsætter. Norge har spurgt om Danmark kan hjælpe med
nogle kampe til nogle af deres dommere i løbet af
sommeren.

Punkt 14

Tøj til den nye sæson
Det vil blive suppleret op med det nødvendige.
Det udleverede tøj SKAL bruges.

Punkt 15

Tidtager/Sekretær listen
DU har muligheden for at vælge præcis dem de vil til listen.
Observatørerne bliver spurgt, om de har gode erfaringer i
klubberne.
Listen blev gennemgået.
For dem der skal deltage ved EM for U20 i Danmark
kommer der et kursus den 24/7 i Kolding, som man SKAL
deltage på.

Punkt 16

Kommunikation / udtalelse til pressen
DU vil i samarbejde med DHF/MOC lave en
kommunikationsstrategi for dommere, observatører og DU.
Dommere skal ikke udtale sig om andre kampe end deres
egne. Generelt skal man tænke sig om hvad man ligger op
på de sociale medier og kommenterer på.
Der skal laves en procedure for hvordan man tackler
aktuelle/speciale sager.
Observatørerne bliver nok mere udfordret af TV
fremadrettet.

Punkt 17

Evt.
Generel tilfredshed med Ungdoms DM.
Bedre intern kommunikation vedr. Martin Gjedings rolle
under U18 DM.
OFP gav et kort resume af mødet med Prof-udvalget.
Især påsætningen blev diskuteret, da DF-H gerne vil have
rangeringen af dommerne offentliggjort. DU går ind for
åbenhed, men mener ikke det er til gavnfor nogle parter at
dommernes rangering bliver offentlig tilgængelig.
Sociale medier blev også drøftet og OFP gentog hvad
dommerne har fået besked om. Man kommenterer ikke på
andres kampe.
Dommere og observatører SKAL bruge det udleverede tøj.
Observatørerne har fire muligheder, skjorte, polo, cardigan
og træningstrøje, som alle har fået udleveret.
Dommere som deltager i udenlandske stævner uden
indblanding fra DHF eller lokale kredse/rgioner er ikke
dækket af forsikring fra DHF/DIF.
BMJ skal tages med på råd hver gang der kommer en
officiel henvendelse om brug af danske dommere.
Daniel Krause-Kjær og Nicklas Pedersen samt Michael
Søegaard og Thomas Kalisz deltager i EM for politi, som
afvikles i Danmark.

Der skal mere struktur på upload af videoklip. Det er rodet
lige pt. Diverse klip er ikke lagt op i de rigtige mapper.
Observatørerne skal huske der til hver kamp, som
hovedregel, kun er 2-3 situationer som skal uploades til
uddannelses brug. Der kan sagtens være flere klip som
bruges til uddannelse for det enkelte dommerpar, som de
bør gennemse efter kampen.

Sager til efterretning
Punkt 18

Kørsel
Der er sparet ca. 85.000 kr. i sæsonen ved tjek af kørsel.
Stor ros til administrationen.

Punkt 19

Rekrutteringsprojekt, Breddedommerfaggruppen
Projektet er blevet drøftet. Der mangler en beskrivelse, og
man skal i dialog med udviklingsafdelingen. På næste DUmøde er der et oplæg til projektet.

Punkt 20

Beach Tour 2016
JCN gav en status over antal tilmeldte hold.

Punkt 21

Beach Dommere og Observatører fremadrettet
DU indstiller dommere og observatører internationalt
med opbakning fra Beach-udvalget.
Brian Thenning bliver delegeret til de tyske
mesterskaber.

Punkt 22

Status på headset for Elitedommergruppen
DF-H og Mads Hansen skal have afklaret dette primo
juni, da bestillingen af sæt skal ske senest medio juni.

Punkt 23

Budget
Det er presset på grund af mange internationale
aktiviteter til dommerne.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole F. Petersen
Formand

