Brøndby den 19. januar 2021

Referat af EDU-møde
Søndag den 17. januar 2021 – kl. 09.30 via Teams
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH). Talentansvarlig: Martin Gjeding (MG). Dommerforum: Mads
Hansen (MH).
Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 29. november 2020
Godkendt uden kommentar

Punkt 2

Midtvejssamling, mandag den 1. februar
Samlingen vil foregå via Teams. Der vil ikke være hverken
fysisk eller teoretisk test. EDU skal senest have lavet
videoklip den 22. januar, og vil efter efterfølgende samle
op, så alt er klart til 1. februar.
MG som er blevet ansvarlig for Talentgruppen giver en
status på arbejdet han har sat i gang.

Sager til drøftelse
Punkt 3

Løbetest 8. marts
Corona-situationen og forsamlingsforbuddet kommer til at
afgøre om det bliver muligt og afholde en løbetest.
Der vil som minimum være møde via teams.

Punkt 4

Observatørerne
Jens Nybo og Peter Lorentzen er tilbage her i det nye år.
Per Skovgaard har orlov resten af sæsonen.

Punkt 5

Oprykning til Elitegruppen
Det forventes ikke, at der kommer oprykninger til
Elitegruppen efter sæsonen. Der har stort set ikke været
spillet turnering under 1. division, og derfor giver det ikke
mening at rykke dommere op fra 2. division. I den
kommende sæson, vil vi i samarbejde med styregruppe
vest og Dommerudvalget i HRØ, være opmærksomme på,
om der er dommere i 2. div. vi skal rykke op i løbet af
sæsonen.

Punkt 6

Evt.
Næste møde søndag den 28. februar kl. 9.30

Sager til efterretning
Punkt 7

Status på talentgruppen
Martin Gjeding, som er ny ansvarlig på posten, har aftalt
med alle par, at der hver måned er møde via teams, så der
hele tiden er opfølgning. Det bliver spændende med nye
ideer og tiltag.

Punkt 8

Status på Headset
Mads Hansen gav en status, samt resumé af snakken med
Datamatik, som forhandler Vokkero i DK. Det har været
meget positivt, og der arbejdes på at alle dommerpar i
Elitegruppen får nye headset stillet til rådighed til sæsonen
2021-2022.

Punkt 9

Orientering fra visionsmøder
EDU og DF-H har afholdt et visionsmøde, og DHF inviteres
med næste gang, som er den 25. februar.
Det er en meget positiv snak der foregår, og der arbejdes
på at få en dommer-landstræner.
Desuden er man startet op på at beskrive hvordan et setup evt. kunne være for semi-professionelle dommere.
Et andet tiltag der drøftes, er en total-løsning i forhold til
video i hallerne.
Nu man alligevel var samlet fik man også den første
indledende snak i forhold til den nye dommeraftale. Dette
kan dog ikke ske uden DHF. Første møde kommer
snarest.

Punkt 10

Info corona-situationen
MCN informerede om, at klubberne, DF-H og DHF har
lavet en aftale om, at der nu også testes på ugentlig basis i
1. division.

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

