Brøndby den 15. marts 2021

Referat af EDU-møde
Søndag den 28. februar 2021 – kl. 09.30 via Teams
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH). Talentansvarlig: Martin Gjeding (MG). Dommerforum: Mads
Hansen (MH).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 17. januar 2021
Referat godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Samling den 8. marts
Alle klubber i Liga og 1. div. bliver inviteret til at deltage
med to trænere.
Det blev drøftet hvilke emner der skulle være fokus på til
samlingen, bl.a. skuespil.

Punkt 3

Dommerpar til slutspillet
Det blev drøftet hvor mange par der skulle udtages og to
dommere er pt skadet, som der skal følges op på.
Så snart vi har status på disse to dommere, vil den
endelige beslutning blive truffet.
Hvilke par der skal i slutspillet vil blive offentliggjort efter
sidste spillerunde hos kvinderne.

Sager til drøftelse
Punkt 4

Træner-deltagelse på møde med dommerne
Træner og assistent for alle klubber i Liga og 1. div.
inviteres til at deltage på mødet den 8. marts.
Det bliver ikke med en stor diskussion ved hvert eneste
videoklip, men der samles sammen i emner, og efter hvert
emne vil der være tid til drøftelser.

Punkt 5

Corona regler
Vi følger de regler der er hos klubberne.

Punkt 6

Indstilling af observatører fra styregruppe øst og vest
Vest har indstillet en enkelt person.
Hvis øst vil indstille en eller flere, så skal de være klar på at
det bliver som erstatning for en af de nuværende, da vi
ikke pt mangler observatører i øst.

Punkt 7

Slutspilsterminer samt op- og nedrykningskampe
Vi kiggede på terminer for slutspil, så vi kunne danne os et
overblik over hvor mange dommerpar vi skal bruge til
slutspillet.

Punkt 8

DT-samling 2021
Vi drøftede om DT-samlingen denne gang skulle starte
fredag, så der også blev tid til en social aktivitet om
lørdagen. Vi har ikke været samlet siden sidste års samling
i august, og derfor ville det give god mening med lidt ekstra
tid, så der kan komme en lille smule fokus på det sociale.

Punkt 9

Evt.
Næste møde – søndag den 28. marts kl. 09.00

Sager til efterretning
Punkt 10

Scoring
Blev gennemgået, og der er et par
opmærksomhedspunkter.

Punkt 11

Opfølgning på arbejdsgruppen vedr. dommerudvikling
Det er positive møder hvor der bla. er drøftet nye headset
og dommer-landstræner. DF-H er positive og klar på mere
udvikling for dommerne. En dommer-landstræner behøves
ikke være én person, kan være delt på flere, for at få flere
kompetencer i spil.

Punkt 12

Status på Talentarbejdet
Der har været første samtaler med alle par efter MG er
trådt til. Det har været gode samtaler og der er kommet lidt
fokuspunkter der kan arbejdes videre med.
Evaluering af hinanden blandt talentpar, er et af de nye
tiltag.

Punkt 13

Nyt fra Dommerforum
Der skal snart forhandles om ny dommeraftale.

Punkt 14

Dommertøj
Der er stadig lidt penge på budgettet, så vi skal have
prioriteret hvilke ønsker der skal opfyldes.

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Bjarne Munk Jensen
Formand for Elitedommerudvalget

