Noter fra dommerudvalgsmøde nr. 6 2019-2020
Torsdag den 23. april 2020 kl. 21.00 – 22.00 Videomøde

Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen
(NBN), Ulrich Andreasen (UA), Claus Adelgaard (CA), Lars Hagenau
(LH)

Dagsorden
TR

Task Force gruppe i DHF nedsat med det mål at få styret DHF
godt gennem Covid-19 krisen. Medlemmerne i DHF DU har
meldt forskellige tiltag ind til TR som har sendt disse videre til
DHF styregruppe. TR vil kontakte DHF vedrørende
mulighederne for på sigt at afholde fysiske møder. TR vil
forsøge at få afholdt et fysisk møde med dommerledelsen enten
den 17. eller 21. juni 2020

MOU

Regeltesten for sæsonen 2020-2021 for 3. division og nedefter
på plads. MOU kunne fortælle, at han er i kontakt med DHFregelfortolker JMN, så regeltesten kunne cleares af.

UA

Beach sæsonen samt Beach dommerkursus og turnering er
aflyst i 2020. Dog blev det nævnt at de aftalte stævner i august
ikke på nuværende er aflyst.
UA nævnte også at der til sæsonen ikke var nye regler, men nye
fortolkninger der skal gøres klar til turneringsstart. Der vil også til
de kommende opstartsmøder være temaer fra regeltesten
2019/2020

NBN

NBN redegjorde for ændringer på udviklersiden i STV i den
kommende sæson.

CA

Intet at tilføje

LH

GM1 og GM2 i dommeruddannelsen er klar og lagt i DIF
portalen. GM1 udvikleruddannelsen er klar den 15-6-2020 og er
varslet i DHF administrationen som tidligere aftalt. Anbefalinger
og uddannelsesforløb klar – udbud og efterspørgsel kan gøre at
der anbefales flere moduler til afholdelse.
To GM1 og GM2 i efteråret 2020, Et GM1 og GM2 i foråret
2021, To GM1 udvikleruddannelsen i efteråret 2020.

Kompetenceprofiler på dommerinstruktører og dommerudviklere
er klar. Der mangler endelige beslutninger om oplæg om vision
2025 uddannelse og kompetenceløft til videre dialog i DU og
senere med DL indeholdende ideer til den kommende sæson.
Indhold til møde med dommerinstruktørerne er klar, skulle have
været afviklet her i april 2020, men blev udsat.
Vedligeholdelsesgruppe med dommer og udvikleruddannelsen
skal besættes med 3-4 personer – nye videoer, regelændringer,
nye tiltag, LEAN tilgang til PP på samtlige moduler da nogle PP
bør være deltagermaterialer i stedet. Alle PP der bringes i
forbindelse med uddannelse bør uddeles til alle deltagere, men
hvordan?
Muligt nyt udviklingsskema til prøve sæson 2020/2021, er
indarbejdet i dommer og udvikleruddannelsen, så vi nu oplever
en hel uddannelse. Hvis ikke det nye udarbejdede udviklingsskema godkendes, tages dette naturligvis ud af de to uddannelser.
Udfordringer med fælles elektronisk evaluering – centrale
ydelser i fremtiden vil nok gøre dette nemmere – indtil videre må
vi evaluere papirbaseret – for vi skal måle på vore kunders
tilfredshed.

