Brøndby den 15. oktober 2021

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 2 2021-2022
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 – 21.30, Scandic Odense
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Niels Bo Nielsen
(NBN), Claus Adelgaard (CA) og Zille Aagaard Ulfeldt (ZAU).
Afbud: Jørn Møller Nielsen (JMN), Lars Hagenau (LH) og Michael DahlLassen (MDL)

Dagsorden
Punkt 1

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendes uden kommentarer.

Punkt 2

Fordeling af opgaver/ansvarsområder
TR specificerede hvilke opgaver der varetages i DU med input
fra øvrige DU medlemmer. Der blev kollektivt set på, hvem der
skal have ansvar for hvilke opgaver for at sikre, at alles
kompetencer bliver sat i spil bedst muligt.
CA mente der bør være en backup-ansvarlig på
ansvarsområderne, i bredest muligt omfang, for at undgå
sårbarheder ved sygdom eller lignende.
Ansvarsfordelingen på opgaver i DHF DU ser fremadrettet
således ud:
Rekruttering: MDL/NBN
Uddannelse: LH/TR/NBN
Beach: MOU
Kortbane: TR/MOU/CA
Spilleregler inkl. instruktørsamling og regelinstruktører: JMN/CA
Tests: MOU/CA

Punkt 3

Rigets tilstand efter opstarten
TR har været i dialog med en række dommere og
tilbagemeldingen herfra er overordnet set, at det er et presset
område; Der mangler dommere på alle fronter.
Der er sket en masse positive tiltag i DU, for at forsøge at
opjustere diverse indsatser på dommerområdet, men det er
hårde tider og massive udfordringer på både rekruttering,
fastholdelse og opfyldelse af de krav der stilles for at være
dommer.

Der er enighed i DU om, at have fokus på at give dommerne så
gode vilkår som muligt, for at varetage dommeropgaverne, så vi
kan fastholde flest mulige af vores nuværende dommere.
NBN foreslår at der erfaringsudveksles med DBU.

Punkt 4

Rekruttering af nye dommere – igangsættelse af projektet
Punktet udgår pga. afbud fra tovholder.

Punkt 5

Uddannelse – udbud af kurser inkl. økonomi
TR gennemgik forestående uddannelsesaktiviteter og kom med
forslag til håndtering heraf.
Arbejdet med udviklerskemaer centralt fra DU aflyses på
ubestemt tid. CA udtrykte bekymring for, at dommere ikke
opkvalificeres og ikke får de fornødne værktøjer til udvikle sig.
TR præciserer, at de udviklingsansvarlige fortsat skal samles,
men at der ikke nødvendigvis arbejdes med et udviklerskema.
Et udgangspunkt kunne også være hele tilgangen til udvikling af
dommere. NBN mener at der bør være skema klar til sæson
2022/2023.
Kursusplanen for 2022 laves i december 2021.
Inden da afklares behov, efterspørgsel og økonomi i dialog med
decentrale enheder/DU.
Der er udfordringer i forhold til OM, da der mangler instruktører
med DiSC-cerificering.
CA undersøger om der kan certificeres en fra HRØ.
TR har været i dialog med kredsene omkring at der i år ikke har
været midler til at deltage i kurser og vil gå videre med
muligheden for at skaffe midler til at dække udgiften i år. Der er
en forventning om, at det kan løses i kredsene fremadrettet.

Punkt 6

Evt.
Løbetest: NBN pointerer, at der ikke skal stilles flere/større krav,
da det frygtes, at der mistes dommere.
TR stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt løbekrav er nødvendigt
på alle niveauer; det pointeres i den forbindelse, at der skal
sikres en faglig kvalitet af dommeren i højere grad og at
løbekrav er sekundært.
Løbetesten og kravene hertil skal tages op på kommende møde.
MOU udarbejder i dialog med CA inden da et oplæg, der skal
godkendes af DU og herefter præsenteres for dommerledelsen
der har møde i løbet november af november måned 2021.
CA pointerer at DU skal være helt spidse omkring til- og fravalg
og at disse verificeres bredt politisk.
Budget: TR har udarbejdet og sendt til Per Lauridsen.
Fremadrettet er der behov for, at alle medlemmer af DHF DU

melder ind med realistiske estimater på egne områder og at der
tages ejerskab herfor.
Kortbane v. CA: Antallet af regelsæt med introduktion af
kortbane kan udfordre nogle og det kan være et bevidst fravalg
af denne gerning, da reglerne er anderledes og der stilles andre
krav. TR tager det med i BRUD.
Referent: ZAU

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Thomas Rich
Formand, DHF DU

