Brøndby den 26. januar 2022

Referat af dommerudvalgsmøde nr. 4 2021-2022
Mandag den 24. januar 2021 kl. 19.30 – 21.30, Microsoft Teams
Deltagere: Thomas Rich (TR), Henrik Mouritsen (MOU), Claus Adelgaard
(CA), Michael Dahl-Lassen (MDL), Lars Hagenau (LH), Niels Bo Nielsen
(NBN) og Zille Aagaard Ulfeldt (ZAU).
Afbud: Jørn Møller Nielsen (JMN)

Dagsorden
Punkt 1

Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendes uden kommentarer

Punkt 2

Nyt fra formanden
ZAU ønskes tillykke med den nye stilling i kommerciel afdeling i
DHF og LH bydes velkommen tilbage.
TR orienterer om, at løbetesten blev aflyst grundet covidforsigtighed og at dommerledelsen blev skriftligt informeret af
MOU herom.
TR udsatte derudover, i samråd med LH, ligeledes
uddannelsesaktiviteter ud fra et forsigtighedsprincip og henset
til, at så længe anbefalingen fra myndighederne er, at man
arbejder hjemmefra, giver det ikke mening at gennemføre kurser
på tværs af landet.
Der er pres på for at få spillet de kampe der skulle have været
under nedlukningen omkring nytår. Meldingen ude i landet er, at
der opleves en del skader blandt dommerne, som følge af et
presset kampprogram.
Ydermere er opfattelsen i dommerudvalget, at den automatiske
dommerpåsætning ikke kan håndtere denne særligt pressede
situation med et uændret antal kampe, der skal afvikles over en
kortere periode end normalt. Der opleves en masse
autogenerede fejl og det påvirker de manuelle
dommerpåsættere, at de skal fejlrette og får mange
henvendelser.
TR er blevet kontaktet af en journalist angående dommermangel
og med særligt fokus på, om dårlig opførsel fra forældre,
trænere med flere får nye og yngre dommere til at stoppe deres
dommergerning. TR har indvilget i et interview herom.

TR informerer om en mindre rokade i ansvarsområder (jf. referat
fra Dommerudvalgsmøde 2, 2021/2022
https://www.haandbold.dk/media/17802/referat-du-moede-213102021.pdf)
Rokaden betyder i praksis, at LH får assistance på
uddannelsesområdet af MOU.
LH har været i dialog med Ulrik Jørgensen omkring
kortbanedommermaterialet. Han oplyser at UJ pt. afventer JMN
gennemgang heraf. MDL informerer om, at der på Fyn afvikles
kortbanedommer-kurser. MDL undersøger hvilket materiale der
benyttes hertil og informerer TR.

Punkt 3

Uddannelse 2. halvår
LH og ZAU har været i indledende dialog omkring opstart af
dommerkurser i 2022. Det forventes at der udbydes
uddannelsesaktiviter fra april1.
Det er muligt at oprette evalueringsskemaer til dommerkurser i
Hånda. ZAU udarbejder en skabelon hertil, som vil fungere som
master samt informerer relevant administrativt personale.
LH informerer om, at vedligeholdelsesteamet skal mødes i
maj/juni måned.
Udvikleruddannelsens GM2 er, som tidligere planlagt, udsat
men forventes at være klar 15. august 2022.
LH pointerer at det kan være et muligt spændende tiltag at tage
en dialog med dommerledelsen omkring dommernes og
udviklernes reelle udvikling. Dette er der opbakning til i et samlet
DHF DU, da det er vigtigt at sikre, at kurser, udvikling m.m. er
brugbare produkter for slutbrugerne (spillets parter) og at
uddannelserne giver de output vi alle tror og håber på.
LH vil påbegynde arbejdet her i foråret 2022
Indstilling af mulige nye instruktører: LH forestod en
gennemgang af de lokalt indstillede og fem instruktører blev
godkendt af et samlet DHF DU.
TR nævnte i forlængelse heraf, at det er nødvendigt at have en
løbende dialog med instruktørerne eksempelvis om
forventningerne til denne gerning.

Umiddelbart efter mødet er TR og LH blevet enige om at starte uddannelserne
op igen pr. 1. marts 2022 grundet positive ændringer i Corona situationens
restriktioner.
1

Til OM1 i dommeruddannelsen indeholdende DiSC foreslås
fremadrettet at der deltager to instruktører. En dommerinstruktør
der er DiSC certificeret samt en dommerinstruktør uden
certificering, da opgaven kan opleves som værende for ”tung” til
én dommerinstruktør. Dette var der bred opbakning til.
Vi drøftede indholdet på udvalgte dommerkurser vedr. DiSC.
Vi kigger nærmere på dette i den kommende tid.
CA beder om et overblik over uddannelsesaktiviteter og
uddannelsesmateriale. ZAU og LH udarbejder dette og
rundsender hurtigst muligt.
Punkt 4

Status på rekrutteringsprojekt
MDL oplyser at han har faciliteret en opstartworkshop i
december. De vigtigste pointer han tog med herfra er, at der
skal struktur på, hvordan der kommunikeres på sociale medier
på rekrutteringsområdet. Generelt er der et ønske om, at der
kigges på kommunikationen. ZAU har sat MDL i kontakt med en
medarbejder fra DHF’s kommunikationsafdeling. MDL skal på
baggrund heraf i gang med at udarbejde en overordnet strategi
for projektet og for kommunikative ønsker, især med fokus på en
mulig kampagne, som forventes lanceret i september.
MDL pointerer, at det i forbindelse med en kampagne er vigtigt,
at der er kurser tilgængelige lokalt. CA spørger til, hvorvidt
august er en god måde at afholde kurser i, eller om potentielle
nye dommere er engageret i studie etc. på dette tidspunkt.
LH fortæller, at det er hans erfaring, at det har givet tryghed for
nye dommere, at være to på banen.
TR ønsker at der udarbejdes 6-7 punkter om projektet til næste
dommerledelsesmøde. Dette udarbejder MDL.

Punkt 5

Instruktørsamling
TR foreslår at der i stedet for instruktørsamling laves et seminar
før sommerferien. Seminaret skal først og fremmest sikre læring
og involvering.
Ydermere skal det eksempelvis bruges til at skabe et rum for
dialog omkring forventninger, hvilke problematikker der rører sig
på området samt den traditionelle samlings-del
(regelgennemgang).
LH pointerer, at vedligeholdelsesteamet arbejder hen imod, at
have materiale klar i maj/juni, som således vil kunne indgå i et
seminar.
TR vender muligheden for JMN.

Punkt 6

Evt.
Næste DU-møde: 24. marts 2022.
På næste møde vil der blive sat tid af til en workshop omkring
”Rigtig, sjov håndbold” v. Anna Sand.

Referent: ZAU

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

