Nyborg, den 30. august 2021

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2021-2022
Mandag den 16. august 2021 kl. 19.00 – 21.30 på MS Teams
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen
(NBN), Michael Dahl-Lassen (MDL), Claus Adelgaard (CA), Lars
Hagenau (LH), Martin Gjeding (MG), Jørn Møller Nielsen (JMN) og
Ulrik Jørgensen (UJO).

Dagsorden
Punkt 1

Godkendelse af referat fra seneste møde.
Der var ingen kommentarer til referatet af DU-mødet den 7. juni
2021, som derfor blev godkendt.
Det blev konstateret, at det på DU-mødet den 25. maj 2021 blev
bemærket, at spillereglerne ikke var tilgængelige på forbundets
web. Dette er ikke korrekt. Spillereglerne er tilgængelige på
adressen: https://www.haandbold.dk/regler-love/spilleregler/

Punkt 2

Kort info fra Martin Gjeding.
MG kunne oplyse, at han – som en af tre - er blevet udpeget til
rollen som landstræner for elitedommerne. Samtidigt er han
også på vej over i en funktion som EHF-delegeret.
Det betyder, at han d.d. udtræder af DU. MG fortsætter dog som
instruktør.
TR takkede MG for hans store arbejde og hjælp i dommerudvalget, som har nydt godt af MG’s store viden og engagement.
Udvalget ønskede stort tillykke med de nye opgaver og alt godt
fremover.
TR har talt med Anker Nielsen, som har bekræftet, at det vil
være muligt for DU at trække en substitut for MG ind, hvis det
skønnes relevant.
MDL fortsætter med rekrutteringsarbejdet og MG sikrer
overdragelse af opgaven.

Punkt 3

Materiale til kommende instruktørsamling.
JMN gennemgik kort præsentationen vedr. regelstoffet. Der er
som noget nyt indtænkt en gruppeopgave.
LH bemærkede, at det vil være nødvendigt at kigge på
materialet om fløjsituationer på dommeruddannelsens GM1 og
GM2 og kontakter JMN herom.
Kortbanereglerne vil også indgå i JMN’s gennemgang.
Materialet til opstartsmøderne frigives efter instruktørsamlingen.
TR og LH gjorde rede for det indlæg fra DU, som afvikles efter
regelgennemgangen. Her vil der være fokus på forventningerne
til instruktørerne (opgaver og ansvar).
Der vil blive kigget på uddannelseskataloget og instruktøruddannelsen og der vil indgå en øvelse, hvor instruktørerne skal have
fokus på egen udvikling.
JMN bifaldt dette og fandt det positivt, at der blev stillet krav.
MG roste Instruktørkursus GM1, som han netop havde deltaget
på og vurderede, at det påtænkte indlæg faldt godt i tråd med
dette.
MDL foreslog, at man forud gav deltagerne mulighed for at
forberede sig på øvelsen.
LH var glad for MG’s feedback på instruktørkurset. Han konstaterede, at Udviklerkursus GM1 havde fået tilsvarende god feedback. Som deltagende kursist kunne MOU bakke op om dette.
TR tilsluttede sig de positive vurderinger og roste materialerne
for at være gennemarbejdede og med en klar rød tråd.
Udvalget drøftede forskellige cases med instruktører, som ikke
havde mulighed for at deltage i samlingen eller som kunne fritages, da de havde været præsenteret for regelgennemgangen.
JMN opfordrede til en tidlig udmelding af datoen for instruktørsamlingen i 2022.
LH lagde op til, at det kunne være relevant med en drøftelse af
konsekvenser ved afbud.
Udvalget konstaterede, at alt tydede på, at facitlisten til regeltesten var ’sluppet ud’ efter elitedommersamlingen. Der blev
derfor lagt op til at ændre på spørgsmålsrækkefølgen forud for
2. divisionssamlingen.
Der blev drøftet forskellige tiltag, som ville kunne medvirke til at
imødekomme denne problemstilling fremover.
Det blev præciseret, at kun uddannede regelinstruktører må
afholde regelmøder i foreningerne.
TR fik af JMN svar på et regelteknisk spørgsmål vedr. brugen af
advarsler.

Punkt 4

Roller og ansvar i DU.
TR lagde op til, at der på førstkommende møder i DU blev
kigget på udvalgets opgave- og ansvarsfordeling. Derfor blev
hvert enkelt DU-medlem opfordret til at overveje, hvad
pågældende gerne ville arbejde med i den kommende peiode.
TR lagde op til, at man skal anvendes til det, man er god til. Det
betyder, at man ikke nødvendigvis skal have det fulde ansvar for
et fagområde, men at man på flere fagområder kan byde ind
med sine specifikke kompetencer.
TR konstaterede også, at arbejdsopgaverne gerne skal fordeles
mere ligeligt.
MDL spurgte, om der fandtes noget nedskrevet på dette. TR
giver MDL en briefing om dette.

Punkt 5

Uddannelse.
På vegne af HRØ begrundede LH en ekstraordinær indstilling af
en ny dommerinstruktør. HRØ’s kandidat blev godkendt.
DU godkendte ligeledes, at Jonas Primdahl bliver indstillet til
deltagelse i et DISC-certificeringskursus.
LH kunne oplyse, at arbejdet med udviklingen af Udviklerkursus
GM2 er sat i gang.
LH overvejer, om det kunne være relevant at udsende halvårlige
nyhedsbreve om dommeruddannelsesaktiviteterne med henblik
på at understøtte udbredelsen.
MDL vurderede, at uddannelseskataloget ikke er kendt i FHFregi.
CA gjorde opmærksom på, at den økonomiske situation i de
decentrale enheder oven på coronaperioden kunne betyde, at
der var færre midler til dommeruddannelse.
Det blev konstateret, at der var forskellige lokale fortællinger om
denne mulige problematik.
TR mindede om, at der var blevet orienteret om de kommende
kursus- og uddannelsesaktiviteter på de seneste dommerledelsesmøder, men at der var behov for en snarlig opfølgning på
dette.
I forbindelse med kursusafvikling kan der være behov for at
operere med både ’ åbne’ og ’lukkede’ holde. Det er tilladt at
tænke ud af boksen for at sikre den bedst mulige afvikling.
LH afsluttede punktet med at takke udvalget for hurtige svar i
forbindelse med godkendelsen af en ny instruktør i kreds 1.

Punkt 6

Eventuelt.
NBN fortalte, at TR repræsenterer DU ved Villy Nielsens
afskedsreception i kreds 1.

CA informerede om, at der er taget et nyt skema i brug til
evaluering og udvikling af elitedommerne. Som tidligere vil HRØ
følge dette og anvende det lokalt.
Dette affødte en længe debat om udviklerskemaer til breddedommere.
Det blev drøftet, om det var en opgave, som DU skulle gå videre
med netop nu og om der kunne være modstand mod dette.
Da udvikling er tæt forbundet med uddannelse, hvor der er sket
markante ændringer, kunne det give god mening.
Der blev videre talt om differentiering, forenkling og involvering
af de lokale udviklingsansvarlige.
TR konkluderede, at han lyttede sig til, at DU skal arbejde videre
med dette aspekt.
MOU spurgte til dommersituationen rundt omkring ’post-corona’.
NBN afventer spændt de kommende opstartsmøder. CA er
forsigtig optimist, da kun få har meldt fra i HRØ. FHF forbereder
sig på færre to-dommer-rækker.
Det blev konstateret, at regeltræningsspørgsmålene endnu ikke
er klar til brug. Det skal afklares, hvem der løfter denne opgave i
administrationen.
TR har efterlyst en udmelding vedrørende hilsepligt i den nye
sæson, da der mangler en afklaring.
TR iværksætter en Doodle-afstemning med henblik på at fastsætte næste DU-møde, som vil være fysisk.

Referent: UJO

