Brøndby den 31. august 2016
Journalnummer 1604-16-mcn

Referat af DU-møde den 12. august 2016
Fredag den 12. august 2016 kl. 17.00 på Bygholm Landbrugsskole,
Horsens
Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Jørgen Svane Sørensen (JSS), Jens Nybo
(JN), Jørn Møller Nielsen (JMN).
Dommerforum: Jesper Kirkholm (JK). EHF: Henrik la Cour (HLC). Gæst: Jens
Henriksen (JHF). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).
Lars Hansen, Dommerforum deltager under punkt 5.

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af DU-referat fra 21.-22. maj 2016
Referatet er godkendt.

Punkt 2

Program for DT-samlingen samt præsentation
Program og præsentation blev løbet igennem og rettet til.
Overskrifterne fra samlingen blev kort drøftet.

Punkt 3

DT-samling 2017 (uge 32, 11.-13. august)
Besluttet.

Punkt 4

Midtvejssamlingen + planlægning af re-test og løbetest
for den kommende sæson.
Datoplan:
• Løbetest, mandag den 31. oktober (Kolding) – retest den 14. november (medmindre andet aftales
inden).
•

Midtvejssamling, lørdag den 7. januar 2017
(Kolding) – evt. re-test den 23. januar
(medmindre andet aftales inden).

•

Løbetest, mandag den 13. marts 2017 (Kolding) –
re-test den 27. marts (medmindre andet aftales
inden).

•

DT-samling 2017 - Re-test, mandag den 29.
august.

Punkt 5

Headset
DF, Dommerne og DHF er i forhandlinger vedr. økonomi
til nye headset.

Punkt 6

Talent-projekt
De fem dommerpar blev udvalgt, og de vil alle blive
præsenteret for en kontrakt. Efterfølgende afholdes et
møde med de fem par og repræsentanter fra DU.

Punkt 7

Årets Dommerpar
Karina Christiansen og Line Hesseldal blev valgt som
årets dommerpar efter et fremragende år hvor de bl.a.
blev IHF dommere og fløjtede kampen om 3. pladsen
ved kvindernes EHF Final4. En fantastisk udvikling på
meget kort tid af de dommere.

Sager til drøftelse
Punkt 8

Er der dommere og observatører der ikke kan
anvendes i bestemte klubber?
Intet nyt.

Punkt 9

Kommunikation
Det blev drøftet hvordan kommunikationen har været i
pressen i foregående sæson og hvordan man vil gøre
fremadrettet, også hvad angår sociale medier.
TV 2 vil gerne udvide brugen af dommerlyd på TV
kampe. Dette skal Dommerforum drøfte og vende
tilbage til DU med et forslag til hvordan det skal foregå i
den kommende sæson, hvor DU så vil tage det op.

Punkt 10

Nye regler
Fortolkningerne af de nye regler er på plads, og dommerne
vil blive undervist på samlingen i brugen af reglerne.

Punkt 11

Henvendelse fra DHG
DHG har tilbudt egenbetaling af observatør i
hjemmekampe i 1. div. damer. DU mener ikke de kan tage
mod tilbuddet, og henviser DHG til Divisionsforeningen.

Punkt 12

Observatør på træningskampe
Observatører kan kontakte DHF administration og få hjælp
til at finde kampe hvor de kan være observatør uden
betaling.

Punkt 13

Påsætning for sæson 16-17, kampe, afbud og
påsætningsplan
Der er styr på det, og dommerne bliver underrettet på
samlingen

Punkt 14

Tidtager/Sekretær listen for den kommende sæson
Personer til listen findes primært via observatørerne som
kommer rundt i hallerne. En ny tidtager er udpeget i kreds
8, som skal på kursus primo september.

Punkt 15

DU-arbejdsfordeling
Udsættes til næste møde.

Punkt 16

Evt.
Jørgen Svane trækker sig som formand for
Dommerudvalget i JHF, og dermed også ude af DHF DU.
Dette sker efter sæsonen, 2016-2017.
HLC opstiller som kandidat til EHF som Treasurer.
JMN bliver indstillet som lektor til EHF.
Per Bertelsen er på vej til toppost i IHF, om det får
betydning for Bjarne Munks plads i PRC vides ikke. DHF
DU opfordrer BMJ til at gå efter posten som formand for
PRC i IHF.
Observatører skal blive bedre til at opretholde placering af
diskvalificerede spillere. De SKAL blive på stolen i hallen,
som er sat frem til spillere som er diskvalificeret. Pausen er
en del af kampen, og spilleren må derfor ikke gå med i
omklædningsrummet i pausen hvis spilleren er
diskvalificeret.

Sager til efterretning
Punkt 17

Status EHF ved HLC
Der er EHF kongres i oktober og det bliver derfor
spændende at se hvordan TRC kommer til at se ud.
Danmark gør det godt på dommersiden, og har et godt
renomé.
Vi har tidligere haltet lidt efter toppen, men er nu helt med
igen.
Regeltest og løbetest for vores internationale par er igen
kommet i top når de er ude internationalt.

Punkt 18

Video upload
Ved hver eneste kamp med observatør, skal der uploades
tre videoklip til uddannelse. Observatøren skal noterer
tidspunkterne i kampen, og så vil Martin Gjeding være
behjælpelig med at få klippene lavet.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Ole F. Petersen
Formand

