Brøndby den 15. oktober 2018

Referat af EDU-møde
Mandag den 8. oktober 2018 kl. 17.30 i Odense Idrætshal
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 10. august 2018
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Påsætning Final 4
Følgende fire par er udtaget til kvindernes Final 4:
Karina Christiansen og Line Hesseldal
Mads Hermann og Jesper Madsen
Michael Søegaard og Thomas Kalisz
Nicklas Pedersen og Nichlas Nygaard
Final 4 spilles den 29. og 30. december i Esbjerg.

Punkt 3

Løbetest i Kolding
Programmet for løbetesten blev lavet og mødets indhold
drøftet.
Program, mandag den 22. oktober:
16.00: Anja – fysisk træner
17.00: Løbetest
19.00: Aftensmad
19.30: Møde
21.00: Slut

Sager til drøftelse
Punkt 4

Midtvejssamling
Et udkast til programmet for midtvejssamlingen blev lavet
og mødets indhold blev drøftet.
Program:
10:00: Katrine (Kommunikationschef)
11.00: Anja, fysisk træner
11.20: Løbetest
13.30: Frokost
14.30: Møde inkl. pauser
17.00: Tak for i dag
Trænere fra Liga og 1. div. bliver inviteret til
gennemgang af videoklip.

Punkt 5

Observatører 2019-2020
Der er en udfordring med antallet af observatører vest for
Storebælt. Der kan i løbet af få år komme en udfordring
med at dække 1. div. herrer.

Punkt 6

Opfølgning på møde med kommunikationschefen
Det var et meget positivt møde EDU havde med
kommunikationschef, Katrine Munch Bechgaard.
EDU fik til opgave at lave en struktur for kommunikationen,
og den er blevet som følgende:
Kun regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, udtaler sig om alt
vedrørende spilleregler.
Bjarne Munk Jensen tager resten som formand for EDU.
Dommere og observatører er velkomne til at udtale sig,
men kun om egne kampe.

Punkt 7

Evaluering af DT-samlingen
Der har været stor ros fra deltagerne, som af flere er
betegnet som den bedste samling længe.
Det overvejes om fredagen skal tages med næste gang.
Budgettet er dog ikke umiddelbart til det.

Punkt 8

Evaluering af observatørsamlingen
Det var en god konstruktiv samling, og der var enighed om,
at det skal gentages hvert år.
Der var god læring og stemning.

Punkt 9

Evaluering af dommerne, scoring
Udsættes til den fysiske test den 22. oktober.

Punk 10

Kommende møde med spillets parter
Punkter som EDU har med til mødet blev drøftet.
De bedste klip vedr. video proof vil blive gennemgået samt
en tendens, som er forsvarsspillernes bevidste brug af
målfeltet.

Punkt 11

Evt.
•
•

•
•

•
•

Tema som der skal kigges på fremadrettet
Herrekampe vs Damekampe
Ros til påsætteren fra dommerne, der er dog ønske
om at komme mere kontinuerligt ud. MCN giver en
tilbagemelding til dommerne ved den kommende
løbetest for dommerne.
Et par af observatørerne har udfordringer med det
nye værktøj Dartfish. De vil få lidt ekstra hjælp, så
alle kan bruge systemet.
Vi har tidligere aftalt dommerne skal være med til at
lave temaer til vores samlinger. Dette droppes, og
fokus rettes mod at alle dommere skal se klip fra
Dartfish.
Tidtager/sekretær til VM blev drøftet og BMJ vil tage
en snak med ORKO hvad angår antal af kampe pr.
dag.
MCN undersøger muligheden for at alle
observatører modtager en polo mere.

Sager til efterretning
Punkt 12

Status på Nordisk samling i forbindelse med VM 2019
AB gennemgik programmet og fik input med sig tilbage.

Punkt 13

Status på Talentgruppen inkl. samlinger og Final 4
Samlingen mellem jul og nytår bibeholdes trods de lidt
”dårlige” spilletidspunkter.
AB gennemgik den kommende samling i Vejle for
talentgruppen.

Punkt 14

Status på påsætningen
Der må påsættes observatører på Fyn fra Sjælland, hvis
det er nødvendigt, og helst samtidig med dommerne er fra
Sjælland.

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

Morten Cornelius Nielsen
Sekretær for Elitedommerudvalg

