Brøndby den 2. marts 2018

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 5 2017-2018
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 16.30 i Odense
Deltagere: Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm (JK), Kim Linde (KL), Lars
Hagenau (LH), og Ulrik Jørgensen (UJO) samt Anker Nielsen (ANI)
som gæst.
Katrine Munch Bechgaard (KMB) deltog som gæst under pkt. 1.
Afbud fra Jørn Møller Nielsen (JMN).
ANI indledte med at forklare sin tilstedeværelse. ANI er DU’s kontaktperson til
formandskabet, som har konstateret, at DU har lagt en ambitiøs plan. ANI
opfordrede til, at man i DU hellere tager sig den tid, det skal tage, end at alle
brænder for tidligt ud.

Dagsorden
Sager til beslutning:
Punkt 1

Rekrutteringskampagne
KL fortalte kort om forarbejdet til et oplæg til en dommerrekrutteringskampagne. Det er KL’s ønske, at DHF spiller en større
rolle i en national kampagne, så rekrutteringen ikke som hidtil er
overladt til forskellige decentrale initiativer.
KMB orienterede kort om de overordnede tanker om og udfordringer i DHF’s kommunikationsarbejde. På et spørgsmål fra JK
kunne KMB svare, at indsatsen primært går på den eksterne
kommunikation. P.t. er der ikke ressourcer til direkte at understøtte udvalgene
KMB præsenterede et oplæg til en rekrutteringskampagne, som
en ekstern partner har givet et bud på.
I præsentationen var der fokus på udfordringer/barrierer samt
mål og målgrupper.
Kampagnen vil indeholde tre primære faser: Afklaring og indsigt
- Udvikling – Eksekvering.
Kampagnen vil kunne gennemføres i forskellige formater. Under
alle omstændigheder er der dog behov for en væsentlig ekstrabevilling eller støtte fra foreningen.

DU drøftede de foreslåede målgrupper og efter en yderligere
afklaring var der opbakning til de to målgrupper, som var
indeholdt i oplægget.
I det videre arbejde er det væsentligt, at der samtidigt er fokus
på det ’set-up’, som de nye dommeraspiranter møder.
Der var generelt stor opbakning til oplægget
Beslutninger:
 DU besluttede at arbejde videre med kampagneoplægget. LH/KMB forbereder en præsentation for bestyrelsen
med henblik på at få afdækket mulighederne for
finansiering af kampagnen.
 Der arbejdes efter, at kampagnen kan eksekveres ved
starten af sæsonen 2019-2020.
 DU skal fastsætte konkrete mål for rekrutteringskampagnen.

Punkt 2

Rammer for opstartsmøder 2018
DU drøftede rammer og indhold for årets opstartsmøder. Der var
enighed om, at møderne skal ’moderniseres’, så der bliver
mindre en-vejs-kommunikation om regler og regelfortolkning.
Deltagerne skal i højere grad involveres.
Beslutninger:
 Opstartsmøderne struktureres med en obligatorisk del
og en åben del. DHF’s DU fastsætter indhold på den
obligatoriske del (særlige fælles indsatsområder, info
fra DHF’s DU etc.). De decentrale enheder er selv
ansvarlige for indholdet på den åbne del.
Hvis man ønsker gennemgang af regelstof i den åbne
del skal dette udarbejdes/sanktioneres af DHF’s regelfortolker. Input/ønsker til regelgennemgang skal meldes
ind til UJO senest den 1. april.
 DU besluttede, at materialet til opstartsmøder vil blive
udført i en form, som bliver let for lokale dommerudvalg
at instruere ud fra.

Punkt 3

Testkrav og -former for breddedommere
Der er p.t. forskellige krav til breddedommerne forskellige steder
i landet. I DU er der enighed om, at der skal foretages en harmonisering af anvendte tests og testformer. Dette gælder både
fysiske tests og regeltests m.m.
Der er behov for at få belyst de fysiske arbejdskrav for dommere
med henblik på at få tilpasset og optimeret de fysiske tests. Det
er samtidigt vigtigt, at der er den fornødne sammenhæng og
progression i forhold til elitedommerne.

JS advarede mod, at man gør kravene for lempelige.
Beslutning:
 Den videre arbejdsproces i forhold til harmonisering af
testkrav og -former aftales på førstkommende formandsmøde.

Punkt 4

Brug af headset i bredderækker
For at sikre ens regler i hele landet drøftede DU anvendelsen af
headset i kampe i bredderækkerne.
Beslutninger:
 DU indstiller til, at det bliver tilladt for dommere i gruppe
0 og opefter at anvende headset. LH afklarer, at dette
ikke strider mod turneringsreglementet el. andet.
 DU sikrer, at der udarbejdes guidelines, som sikrer en
god dommerteknisk og etisk korrekt anvendelse af dette
hjælperedskab.

Punkt 5

Opfølgning fra DU-møde 4 og fastsættelse af mødedatoer
Det blev præciseret, hvem og hvordan der arbejdes med
rekruttering af DU-medlem til at afløse JS senest efter repræsentantskabsmødet i juni.
Der planlagte formandsmøde den 3. marts er blevet udsat. Til
dette møde inviteres alle medlemmer af de decentrale DU.
Indholdet på mødet vil være info fra de forskellige fagområder
med god tid til erfaringsudveksling.
Beslutninger:
 Nyt DU-medlem søges rekrutteret gennem et ’stillingsopslag’. LH og UJO er ansvarlige for udarbejdelsen af
dette.
 Formandsmødet fastsættes til søndag den 15. april 2018
(forhåndsafbud fra JS).
 Næste DU-møde: Skype-møde torsdag den 22. marts kl.
16.30 – 17.30.
 En mødekalender, der rækker det næste år frem, fastsættes på næste DU-møde.

Sager til orientering/drøftelse:
Punkt 6

Rekruttering og fastholdelse (KL)
Da rekrutteringsarbejdet var gennemgået udførligt under pkt. 1,
var der intet at tilføje og referere.

Punkt 7

Uddannelse og videreuddannelse
a. E-læringsplatform (JK)
JK kunne fortælle, at 30 regelspørgsmål – efter et par misforståelser – nu er uploadet på Idrættens e-læringsplatform og
dermed klar til at blive testet på gruppen af 2. divisionsdommere.
Ved udgangen af sæsonen skal alle godt 350 IHF træningsspørgsmål være at finde på portalen, så de kan anvendes bredt
til regeltests ved opstarten af sæsonen 2018-2019.
Der er lagt en plan for oprettelse af alle dommere som brugere
på e-læringsplatformen. Nærmere besked herom udsendes
snarest.
b. Videomateriale til uddannelse (JK)
JK ønsker at igangsætte et arbejde, hvor han med hjælp fra
klubberne får indsamlet videomateriale fra breddekampe til brug
i undervisningsbrug.
Fordele og ulemper ved den model blev diskuteret, men JK fik
opbakning til at gå videre.
I forlængelse af dette blev det nævnt, at JMN har et ønske om at
der på alle videoklip skal være en tekst med den rigtige
kendelse i situationen, så der ikke kan opstå misforståelser og
fejlfortolkninger.
c. Dommerkursus – modul 1-3 (LH)
LH har holdt møde med Jette Stenlev fra Cooperative Learning.
Indholdet på uddannelsesmodulerne struktureres i afsnit med
specifikke læringsmål og langt større aktivering af deltagerne.
Materialet ’Den gode dommer’ skal anvendes aktivt og ikke som
tidligere være et udleveret manifest.
JMN har et ønske om en mindre opnormering af regelstoffet – fx
om regel 4.
LH har et ønske om at afholde instruktørdag/modelkursus den 9.
juni, hvor Jette Stenlev har mulighed for at deltage.
LH/JMN/JK finder en dag, hvor de skal gennemgå regelstoffet
på uddannelsen.
JK anbefalede, at der lægges et element ind om fysisk træning
og kost etc. Anja Nielsen, som arbejder med elitedommerne på
dette felt, kan evt. være en ressourceperson.

Punkt 8

Talent og udvikling (JS)
a. Samling af damedommere i Silkeborg
JS har planlagt en samling for kvindelige dommere til afvikling i
Silkeborg lørdag den 10. marts.
Arrangementet ligger i tilknytning af en ligakamp, hvor Karina
Christiansen og Line H. Hansen er dommere. Karina/Line vil
have et indlæg som en del af programmet. Det samme vil JS.
Der skal være tilmeldt min. 10 deltagere for at arrangementet

gennemføres.
KL ærgrede sig over, at arrangement var udbudt i styregruppe
vest og ikke i DHF-regi, men lovede at sende nogle piger fra øst
til Silkeborg.
JS orienterede om, at deadline for indstilling af dommerpar op
mod 1. division er den 1. marts.
Der syntes at være styr på dette i både øst og vest.
b. Mål for 2018
Punktet udgik
Punkt 9

Aldersgrænser
Udsat til næste DU-møde.

Punkt 10

Handlingsplaner og årshjul
Udsat til næste DU-møde.

Punkt 11

Kort nyt fra DU-medlemmerne
Udsat til næste DU-møde.

Punkt 12

Eventuelt
LH takkede for et godt møde og fulgte op på halvårsevalueringen på DU-mødet 19. december 2017.

Referent: Ulrik Jørgensen

