Brøndby den 22. november 2016
Journalnummer 1861-16-mcn

Referat af DU-møde den 8. november 2016
Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i Langeskov
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørgen Svane
Sørensen (JSS), Jens Nybo (JN), Jørn Møller Nielsen (JMN) og Jens Carl Nielsen
(JCN).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Gæst: Formand, Per Bertelsen (PB).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra 12. august 2016
Godkendt uden kommentar.

Punkt 2

Midtvejssamling 7/1 2017
Programmet blev planlagt.
Dommere og observatører bliver mere involveret denne
gang, med små grupper som skal lave oplæg. De
involverede får besked.

Punkt 3

Nyt dommerkort 2017-2018
Der kommer nye dommerkort. Oplægget er, at dommerkort
fortsat bliver lavet centralt i DHF, da man vil sikre der ikke
kommer til at være mange forskellige slags dommerkort i
landet.
Dommere fra 2. div. skal have ”sorte” dommerkort fra
sæsonen 2017-2018. Teksten bag på kortet skal adskille
kortet fra et Elitedommerkort.

Punkt 4

Status på ulige antal dommere i Ligaen.
På nuværende tidspunkt vil der ikke blive ændret på dette,
da man ikke kan finde en bedre løsning i den nuværende
situation.

Punkt 5

Antal observatører i det jyske
Torben Mortensen har valgt at stoppe som observatør, og
der kan komme til at mangle observatører vest for
Storebælt. En del af løsningen kan være at sende
sjællandske observatører med sjællandske dommere i
større grad.
Forslag om at dommere i Ligaen kan være observatører i
kampe i 1. div vil blive bragt videre til relevante udvalg af
OFP. Dette vil give de dommere som fortsætter som
observatør efter endt karrierer, en nemmere overgang til
det at være observatør.
BMJ opfordrer til at der lokalt kigges efter nye emner fra 2.
div.
Det blev yderligere drøftet om behovet for to observatører
pr. kamp er til stede på nuværende tidspunkt.

Sager til drøftelse
Punkt 6

Nye regler, implementering og evaluering af
fortolkninger 2016-2017 og kommende nye regler for
2017-2018
DU fik lavet en forkert fortolkning af de nye regler før
sæsonstart. Dette blev rettet op, og der blev udsendt et
brev til klubberne primo november.
Mail udsendt af Frank Smith vedr. formulering § 77 blev
drøftet.
En henvendelse fra vores nordiske kollegaer, blev drøftet
vedr. regler for bl.a. brug af beskyttelsesudstyr, masker
osv.

Punkt 7

Sparing med observatørerne
Det blev drøftet om evaluering af observatøren under kamp
skulle udgå i denne sæson, da man som nævnt i punkt 5,
måske er lidt for få observatører lige pt.

Punkt 8

Samarbejde HRØ/JHF
Vedr. sagen med Charlotte Luk og mail sendt til DHF af
HRØ. DHF-DU har tidligere bedt JHF om at være
behjælpelig med at finde en makker til Charlotte Luk, dette
var HRØ orienteret om.
DHF DU er derfor lidt uforstående overfor kritikken fra
HRØ. Hvis man fremover er uenige, så kunne man evt.
starte med et opkald til hinanden, og se om ikke det kunne
løse tingene på en ordentlig måde, fremfor mail
korrespondance med hele verden som cc.
Efterfølgende har JSS haft flere samtaler med den nye DU
formand i HRØ og der kigges positivt fremad.
OFP har afholdt møder med HRØ løbende.

Punkt 9

Videoklip på breddeniveau
Der er politisk opbakning til at afsætte 50.000 kr. til
konsulent hjælp, så der kan laves videoklip fra kampe på
breddeniveau.
For at det ikke skal blive en for voldsom opgave, så kunne
man evt. konstruere nogle situationer, hvilket kan være
svært, så er ikke en nem opgave.

Punkt 10

Løbetesten 31/10 - opfølgning
Der bliver strammet op på løbetesten. Fire kontrollører vil
der være fremadrettet og de skal ikke forstyrres undervejs
med at mange kommer og hilser.

Punkt 11

Internationale delegeret
Der er ikke blevet indstillet nye delegeret til igangværende
sæson.
Beach-udvalget ville gerne indstille Brian Thenning, men fik
ikke plads på kurset. Måske kommer han med næste gang.

Punkt 12

Kommunikation på sociale medier
En opdatering fra en klub eksploderede på Facebook, da
de ikke var tilfredse med dommerne i en kamp.
Det blev drøftet om DU skal reagerer på disse ting.

Punkt 13

Svar på klager/ønsker fra trænere og ledere.
Alle konstruktive henvendelser får svar af DU.

Punkt 14

Arbejdsgruppe som kigger på ny struktur for DHF DU
nedsat at bestyrelsen.
Gruppen er kommet med et forslag til bestyrelsen, som der
arbejdes videre med, med henblik på indstilling til
rep.mødet.
DU tog en lang drøftelse af dette, hvad kunne der være af
fordele/ulemper.
DU ser spændende ting i forslaget, men er især bekymret
om der findes personer nok til at ligge de mange timer i
det, som de mener der kræves. Det er nemlig DU’s
opfattelse at der ikke bliver mindre arbejde.
Man er ærgerlig over man ikke har haft et medlem med fra
nuværende DU til at byde ind i processen.

Punkt 15

Fejl i elektroniske kamprapporter, mail udsendt af
Turneringsafdelingen
DU mener ikke de kan være ansvarlige for loggeren.
Observatøren må stole på sekretæren og ellers må det
være klubbernes ansvar.

Punkt 16

Evt.
Info fra OFP: Det overvejes i øjeblikket om der skal
oprettes beach-landshold igen.
Gæster på DU-mødet, må ikke deltage.
MCN foreslog at indstilling af dommerpar til Elitegruppen
kunne ske lidt tidligere. Det blev besluttet at indstillinger fra
2. div. skal være DHF DU i hænde senest den 1. februar.
Nordisk udveksling af dommere. Michael Søegaard og
Thomas Kalisz samt Andreas Frohn og Nichlas Nygaard vil
være de to par som DU vil sende henholdsvis til Sverige og
Norge. MCN finder kampe i Danmark (1. div.) som kan
gives til et svensk og et norsk dommerpar.
JSS laver et oplæg vedr. en samlet talentgruppe for
dommere i 2. div. på tværs af landet.
DU skal være bedre til at sælge sig selv og sine ideer, så
alle ved hvor meget der arbejdes i DU.

Punkter OFP vil tage med til Udvalget for Professionel
Håndbold:
• For lange borde og for mange mennesker ved
bordene under kampe. DU vil indstille at de
internationale regler følges.
• Farver på spilletøj
• Bolde i LP
Der er kommet to indstillinger til tidtager og sekretær listen.
Hanne Lorentzen og Bjarne Bendix Petersen, som normalt
sidder i Nykøbing F. er tilføjet listen, da der manglede et
par i det sydsjællandske område.

Sager til efterretning
Punkt 17

Status på talentgruppen
Projektet er kommet godt i gang.
Mentaltræner og Fysisk træner er der truffet aftaler med.
De fem talentpar har hver især aftalt møder med
mentaltræneren. Dette vil der blive evalueret på i løbet af
foråret.
Vedr. håndboldtaktisk træning med et landshold, så venter
vi til foråret.
Landstræner, Claus Hansen, har tilbudt sin hjælp og vil i
samarbejde med MCN finde kampe, hvor han vil være med
til at komme med input til vores dommerpar.

Punkt 18

Status fra påsætteren.
Der er lidt udfordringer med geografien, men ellers går det
helt fint.

Punkt 19

Budget
Det ser fornuftigt ud, og der er sparet lidt, især på DTsamlingen, da man skar en dag væk.

Punkt 20

Evaluering fra bredde opstartsmøder i lokale kredse,
forbund og distrikter.
I både HRØ og JHF har der været meget stor tilfredshed
med møder og materialer udsendt af DHF-DU.

Punkt 21

Info vedr. JHF DU og styregrupper.
JSS fortsætter alligevel som DU-formand i JHF indtil der
evt. ligger en ny struktur.

Punkt 22

HRØ – Ny DU-formand
Kim Linde er ny DU-formand i HRØ. Vi ser frem til
samarbejdet.

Punkt 23

Status på dommerkurser og tilhørende materiale
OFP har afholdt møde med HRØ, som ikke mente der
fandtes materiale, og derfor havde henvendt sig til Johnny
Tauman.
Alt materiale findes, og OFP understregede over for HRØ,
at der kun findes en regelfortolker i DHF.

Punkt 24

Finansiering af headset
Der kommer et møde i november måned, hvor DHF,
Divisionsforeningen og Dommerne satser på og lande en
aftale.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole F. Petersen
Formand

