24. marts 2022

Dagsorden til dommerudvalgsmøde 5 2021-22
Torsdag den 24. marts 2021 kl. 18.00 – 21.30
Scandic Odense
Deltagere:

Thomas Rich, Henrik Mouritsen, Niels Bo Nielsen, Michael DahlLassen, Claus Adelgaard og Lars Hagenau.
Fra administrationen deltager: Kristine E. Nyboe (og Anna
Katrine Sand).
Afbud: Jørn Møller, Zille Aagaard Ulfeldt

Dagsorden
Punkt 1

Velkomst v/ Thomas

Punkt 2

Rigtig, sjov håndbold – workshop v/ Anna Katrine Sand
Vidensgrundlagets empiri blev gennemgået. Vidensgrundlaget
er en base leveret af DHF. Diverse udvalg og kredse skal være
med via. dialog og workshops, som disse, til at udvikle og
implementere tiltag i tråd med vidensgrundlaget.
Udvalget bedes gøre overvejelser om følgende punkter:
Er der noget I gør, som stemmer overens med grundstenene og
viden?
Hvordan kan vi arbejde med ”Rigtig, sjov håndbold” i
dommerstanden/ systemet?
Er der områder, der kan udvikles på, for i højere grad, at
understøtte de seks grundsten i vores virke?
Kan I komme i tanke om nogle dilemmaer, som er dommerrelevante, der evt. kan bruges under fx opstartsmøder/
uddannelser osv. Tænk ligeledes over i hvilken form det kan
afholdes i? Opstartsmøde kit?
Forslag sendes til Thomas, som samler forslagene og
videreformidler det til Anna.

Punkt 3

Godkendelse af referat fra seneste møde
IAB

Punkt 4

Info fra formanden v/ Thomas
Thomas deltog på det seneste bestyrelsesmøde, hvor der blev
gennemgået de fremtidige tiltag indenfor rekruttering, økonomi
og kurser.
Kortbane materialet, som er udarbejdet af DHF
udviklingsafdelingen v. Ulrik Jørgensen med input fra Jørn
Møller. Ansvaret for at det kommer ud at leve i kredsene ligger
hos de lokale dommerudvalgsformænd. Dette er blevet

kommunikeret til bestyrelsen og bliver kommunikeret til videre
dommerledelsen.
Efter OL kommer der nye spilleregler, som skal implementeres i
eliten. Et udvalg skal diskutere hvor mange af de nye regler,
som skal integreres i bredde-håndbold- alt efter hvad der giver
mening.
På instruktør-seminariet, som afholdes den 12.juni, vil der være
en dybdegående regelgennemgang.
Derudover skal der også være fokus på erfaringsudvekslinger
og gennemgang af vidensgrundlaget ”Rigtig, Sjov Håndbold”.
Lars og Kristine koordinerer det praktiske; tid, sted, tilmelding.
Doodle er blevet udsendt med formål for at finde en ny dato til
Dommerledelsesmøde.

Punkt 5

Quickfixes til rekruttering af nye dommere v/ Michael
Hvad er problemet; fastholdelse eller rekruttering?
Det er forskelligt fra kreds til kreds. Det er vigtigt at kredsen gør
sig det klart, hvilken udfordring de har?
Fastholdelse;
1. Fokus på de sociale relationer dommerne imellem. Gør det
til en kultur at møde hinanden mellem kampene.
2. Værdsæt dommerne, uden det nødvendigvis bliver øget
fokus på præstationsfokus.
3. Autonomi. Kan dommerne have større medbestemmelse i
deres makkersammensætning. HRØ har forsøgt sig med
dommersamtaler, både individuelt eller i makkerskabet, hvor
man kan påvirke makkerskabet, få vejledning eller bare få
lidt sparring. Dette har fået positivt feedback fra HRØdommerne.
Rekruttering
1. Give noget tilbage til sporten.
2. Vi skal kende vores målgruppe? Fx kan man rekruttere flere
kvinde til at starte med at være kortbane-vejledere?
3. Kampagne for rekruttering bliver afholdt i samarbejde med
kommunikationsafdelingen. Indenfor en måned (senest 1.
maj) skal et møde afholdes mellem Thomas, Michael, Ann
(kommunikationschefen) og en kommunikationskonsulent
hvor denne kampagne planlægges.

Punkt 6

Uddannelsesaktiviteter i foråret 2022 v/ Lars
Lars stillede spørgsmålstegn ved at dommerinstruktørerne –rent
ressourcemæssigt kan løfte opgaven, eller der måske også bør
tænkes anderledes? Skal vi muligvis have tanker om et muligt
nyt instruktørkorps udelukkende til kortbaneuddannelsen? Dette
kunne eksempelvis være nuværende dommere, nuværende
instruktører, nuværende trænere, blot for at nævne tre
eksempler. Kortbaneuddannelsen er på ingen måde tungt rent
regelmæssigt, men i højere grad med fokus på samværet med
spillets parter via rigtig, sjov håndbold. Dommerens rolle er
beskrevet på side 33 i det udarbejdede DHF-hæfte.
Ovennævnte skal naturligt klædes på via de allerede erfarne
DHF-instruktører.
Thomas svarer på tiltale:
Plan A: dommerinstruktører

Plan B: Regelinstruktører kan klædes på med et enkelt
teamsmøde

Jørn Møller har pt. ikke tid til instruktørarbejde, derfor sættes
hans virke som dommerinstruktør på pause i resten af 2022.
Lars og Kristine holder koordinationsmøde ift. afholdes af
planlægning og koordinering af moduler i foråret 2022

Lars Hagenau vil invitere til et møde med de10
udviklingsansvarlige. Dialog om personlig og faglig udvikling DU
og dommerledelsen er enige om at der bør være mere fokus på
udvikling, Hvordan kan vi blive skarpere på at støtte mere op om
processen med at gøre dommerne så dygtige de kan blive? Skal
vi fortsætte det vi gør, eller bør vi gøre det anderledes end det
der sker på nuværende. Vi skal naturligt tænke indholdet i Rigtig
sjov håndbold ind i dette møde
Lars Hagenau tager kontakt med Morten Cornelius DHF, med
henblik på at bestille manglende DHF-poloer til DHFinstruktørerne
Punkt 7

Eventuelt
Peter Schumacher er valgt som dommerrådsformand
Jeff er ny dommerrådsformand i kreds 6.
Det er målet at der kommer en uddannelsesambassadør i hver
forening, som kan hjælpe foreningen videre til den relevant
uddannelse af frivillige- dette er et tiltag i kreds 5.

Beach:
DHF Beach Touren starter nu snart, dommerne hertil er udtaget
og er indkaldt til ERFA møder henholdsvis i Skæring den 21.
maj og i Roskilde den 7. maj. Her vil dommerne blive klædt på
teoretisk derudover vil der blive afviklet den obligatoriske
løbetest.
Dommerne modtager også den obligatoriske regeltest, som skal
løses online inden ERFA møderne afholdes. Deadline 1.maj.

Der kommer også nogle små regelændringer til den kommende
DHF Beach sæson, dette omhandler brugen af målfeltet, samt
at de sidste 30 sek. ændres til de sidste 20 sek.
Disse ændringer vil hurtigst muligt blive skrevet ind i de danske
Beach spilleregler, som ligger på DHFs hjemmeside.
Næste møde bliver via teams. Indkaldelsen bliver sendt ud,
når denne er fastsat af Thomas Rich

Med venlig hilsen
Dansk Håndbold Forbund
Thomas Rich
DU-Formand

/

Kristine Eriksen Nyboe

