Brøndby den 3. juni 2019

Referat af EDU-møde
Lørdag den 25. maj 2019 på Vingsted Hotel og Konferencecenter
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 13. december 2018
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Parsammensætning 2019-2020
Der er rykket fire par op i Elitegruppen, og dermed er der
fire nye par i 1. division
Frederik Skou Nielsen og Teodor Mygind
Jonas Larsen og André Visholm
Josefine Kusk Jensen og Pernille Hansen
Stine Jaque Jensen og Cecilie Ejby Pedersen
To par rykker op fra 1. division til Ligaen:
Jacob Jæger Pagh og Kalle Thygesen
Jonas Primdahl og Lasse Wahlstrøm
Per Olesen får dispensation til endnu en sæson og
fortsætter derfor med Claus Gramm i Ligaen.
Henrik Johnsen er faldet for aldersgrænse og fortsætter
ikke. Hans makker Claus Adelgaard stopper derfor også
som dommer.

Punkt 3

Observatørlisten 2019-2020
Der kommer to nye observatører til den nye sæson.
Mogens Hartmann og Claus Adelgaard

Punkt 4

Internationale dommere 2019-2020
Der indstilles formentlig et par yderligere til YRP.

Punkt 5

Tidtager/Sekretær listen 2019-2020
Listen blev gennemgået og et enkelt par stopper.
Der laves en indstilling til Prof.udvalget vedr. honorar til
EC-kampe, ikke landskampe. Beløbet skal svare til den
skattefrie takst for tidtager og sekretær som påsættes af
DHF.

Punkt 6

DT-samling 2019
Programmet blev lavet, og der mangler kun små detaljer
før et endeligt program er på plads.
Igen i år vil alle trænere i Liga og 1. division blive inviteret
til at deltage lørdag eftermiddage, hvor nye tiltag og
fokusområder drøftes i Elitegruppen.

Punkt 7

Online regeltest
Den skal igen i år være klaret inden samlingen. JMN
sørger for kontoret har testen inden 1. juli, som derefter
sender ud til Elitegruppen, så de har god tid til at lave
testen inden samlingen.

Punkt 8

Påsætning af DM-finaler og evt. 3. semifinale for herrer
Påsætningen blev lavet, men offentliggøres løbende.

Punkt 9

Årets Dommerpar
Fremadrettet kåres årets dommerpar af dommerne selv. I
år er det Elitedommerudvalget som har kåret årets
dommerpar.

Sager til drøftelse
Punkt 10

Opfølgning af Visionsseminar
EDU har tidligere på året været samlet til et
visionsseminar. Dette præsenteres på DT-samlingen for
Elitegruppen.

Punkt 11

Evaluering af Video Proof
Alle dommere opfordres til at bruge dommerlyd i TV-kampe
i sæsonen 2019-2020. I sæsonen 2020-2021 skal ALLE
dommerpar bruge dommerlyd i TV-kampe.

Punkt 12

”Challenge” i den nye Sæson
JMN gennemgik reglerne for challenge, som skal testes i
Danmark i den kommende sæson.
Der skal laves et sort kort med et hvidt C på.
Administrationen i DHF laver et udkast som klubberne vil få
adgang til. Samtidig vil alle observatører have et kort, som
de har med rundt til kampene.

Punkt 13

Automatisk TTO-knap
Retningslinjer for brug og ulovlig brug af TTO knap er lavet.

Punkt 14

Talentgruppen 2019-2020
Sammensætningen af Talentgruppen bliver rettet lidt til,
her til den nye sæson.

Punkt 15

Mødekalender 2019-2020
EDU-møder, samlinger og løbetest for den kommende
sæson er fastlagt.

Punkt 16

Dommertøj og tøj til tidtager/sekretær
Det blev drøftet en prioritering af køb af dommertøj.
Tøj til tidtager/sekretær undersøges nærmere.

Punkt 17

Evt.
DT-samlingen i 2020 rykkes en uge på grund af OL.
Det undersøges om DHF har mulighed for at låne eller
sælge en brugt en pc til EDU.
AB har lavet en udkast til skema til brug ved MUS-samtaler
med dommerne, som er et nyt tiltag EDU vil afprøve i den
kommende sæson. Samtalerne vil blive lavet løbende i
løbet af sæsonen.

Sager til efterretning
Punkt 18

Scoring 2018-2019
Scoringen blev gennemgået før parsammensætningen for
næste sæson blev lavet.

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

