Brøndby den 27. april 2020

Referat af EDU-møde
Tirsdag den 14. april kl. 20.00 - Videomøde
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens Henriksen (JH), Jørn Møller
Nielsen (JMN) og Anders Birch (AB).
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Administrationen, Morten Cornelius Nielsen
(MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

DT-samling
Trods udsættelse af OL i Tokyo, så fastholder EDU at
samlingen afholdes den 15.-16. august 2020 på
Bygholm Landbrugsskole, hvis ellers Covid-19 og
myndigheder gør det muligt.
Sæt X
Samlingen i 2021 bliver den 14.-15. august

Sager til drøftelse
Punkt 2

Sæsonafslutningsmøde
EDU fastholder det planlagte møde den 5.-6. juni.
(Efterfølgende er mødet flyttet til den 20.-21. juni.)

Punkt 3

Dommerforum
Tidligere på sæsonen kom der et forslag om hjælp til fysisk
test. Det er ikke nødvendigvis mere tid der skal bruges,
men en hjælp til at træne rigtigt.
Efter mange overvejelser er det endt med at blive frivilligt
om dommerne i Elitegruppen vil være med. Det bliver
dermed også egenbetaling.

Punkt 4

Evt.
Dommer, Per Olesen, har tilbudt at lave en
facebookgruppe for Elitegruppen, hvor der vil blive lagt
teoretisk test og videotest op, samt andet godt, så alle
stadig kan have lidt kontakt til hinanden og til håndbolden.
Tests er frivilligt.
BMJ har sammen med MCN fra administrationen arbejdet
med lidt statistik på dommerne. MCN har drøftet dette med
Thomas Knudsen fra DF-H og det ser ud til vi kan få en
masse statistik over dommerne fra næste sæson.

Sager til efterretning
Punkt 5

Møde med DF-H og DHF
BMJ gav en orientering fra et godt møde hvor DF-H er
kommet med et forslag om, at dommerne skal gå ned i
honorar, dog uden at det kommer til at koste sportsligt da
vi skal værne om produktet. Det er udelukkende honorar,
der vil blive forhandlet om.
DF-H er glade for påsætningen og mener derfor ikke der
skal ændres på dette område for at spare penge.
Alle er enige om, at uanset hvordan det ender, så må det
ikke koste sportsligt.
Der er fuld opbakning til EDU’s vision fra alle sider, og alle
er interesseret i at komme tilbage til ”normale” tilstande
igen, hurtigst muligt.
Alle parter håber der er en aftale inden sommerferien for
eventuelle ændringer i dommeraftalen 2017-2021

Punkt 6

Budget
Det ser fint ud og vi kommer ikke til at bruge det hele.
Dommerrejsepuljen blev gennemgået og der ser fint ud.
Der var en større stigning i 1. div. damer, men det skyldes
langt flere kampe med observatør end tidligere.

Punkt 7

Talentgruppen
Ikke meget at berette da det planlagte seminar måtte
aflyses på grund af Covid-19.

Punkt 8

IHF
I sommeren 2021 vil der komme en ny regelbog, som er
opdelt i tre bøger:
1: Spilleregler
2: Tolkninger
3: Børnehåndbold og diverse.
Regelbogen kommer også som en app og vil derfor
indeholde en masse video. Det virker til at blive rigtig godt.
Regelfortolker, Jørn Møller Nielsen, er så småt begyndt at
samarbejde med udvalgte trænere vedr. nye regler og
fortolkninger. Senere vil spillere også blive inddraget. Dette
for at alle har et medansvar og ikke får trukket noget ned
over hovedet.

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

Morten Cornelius Nielsen
Sekretær for Elitedommerudvalget

