Brøndby den 17. september 2018

Dagsorden til EDU-møde den 10. august 2018
Fredag den 11. august 2017 kl. 16.00 på Bygholm Landbrugsskole,
Horsens
Deltagere: EDU: Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jørn Møller Nielsen (JMN), Jens
Henriksen (JH), Anders Birch (AB)
Dommerforum: Mads Hansen (MH). Gæst: Anja Nielsen, fysisk træner, deltager i
punkt 2. Administrationen, Morten Cornelius Nielsen (MCN).

Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af EDU-referat fra 26.-27. maj 2018
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 2

Fysisk træning ved Anja Nielsen
Gennemgang af sidste sæsons resultater, hvordan den
fysiske form hos dommerne har udviklet sig. Der har været
en flot fremgang for mange, og dommerne er overordnet
glade for tiltaget om at have en fysisk træner tilknyttet. Vi
har aftalt at fortsætte forløbet med Anja, en sæson mere.
Der bliver i den kommende sæson mulighed for at nogle
kan få helt personlig hjælp ved Anja. Der vil være en
egenbetaling på 1.000 kr. og EDU dækker resten.

Punkt 3

Program for DT-samlingen
De sidste detaljer kom på plads til weekendens samling.

Punkt 4

Observatørsamling 29.-30. september i Århus.
De indledende emner til weekenden blev drøftet.
Mental hjælp til dommerne fra observatøren kunne være
en mulighed når det hele koger, kræver selvfølgelig
observatøren er klædt på til dette.
Satser på en seance med det udenlandske par, som
kommer og fløjter.

Sager til drøftelse
Punkt 5

Nordisk seminar – 10.-12. januar, Scandic Sluseholmen
Program til nordisk samling: Anders laver program. MCN laver
invitation

Punkt 6

Påsætning, øst/vest
Der bliver en del kampe i vest, som skal dækkes af
observatører fra øst, primært på Fyn.
Der kan evt. komme påsætninger i 1. div. herrer, hvor et
dommerpar fra vest fløjter både lørdag og søndag i øst
inkl. overnatning.
Anders Birch følger vores talentpar og skal være
observatør for dem alle nogle gange i løbet af sæsonen,
uanset om det er i øst eller vest.

Punkt 7

Video proof
Retningslinjer udsendes til klubber, dommer og
observatører.

Punkt 8

Dartfish
Vi fortsætter med Dartfish.
Der bliver ændret lidt i strukturen, så det er nemmere og
finde de klip man søger i arkivet.

Punkt 9

Observationsskema
Der kan i den kommende sæson sættes to X’er i kampens
sværhedsgrad og Dommernes præstation.
Skemaet blev rettet til.

Punkt 10

Dommernes forpligtelser i forhold til analyse
Alle dommerpar vil få en uge hver, hvor de skal se klip
efter, og finde interessante temaer.
Til hver samling og løbetest vil udvalgte dommerpar, skulle
holde et foredrag om et udvalgt emne.

Punkt 11

Evt.
Trænerne i Liga og 1. div. inviteres også med til
regelgennemgang til midtvejssamlingen.
Observatør, Lars Bjerregaard, har orlov et halvt år.
Vi er lidt presset på observatører i vest. Vi kigger lidt
bredere for evt. at finde nye emner. Det betyder også at
nogle af vores rutinerede dommere i Ligaen kan blive
påsat som observatør på kampe i 1. div.
Per Skovgaard kan ikke være observatør i kampe med
TTH.
DT-samling 2019 – rykkes til ”normal” dato, 10.-11. august

Sager til efterretning
Punkt 12

Online regeltest
Den nye online regeltest har umiddelbart ikke haft den
ønsket effekt. Det giver ikke den ønsket læring.

Punkt 13

Talentgruppen
Anders gav en status og der fortsættes med ca. fire
samlinger pr. sæson, som hver løber over en weekend.
Datoer meldes ud hurtigst muligt.
En dato ligger fast og det er 29.-30. december i forbindelse
med Final4 for damer.
Der vil i denne sæson blive arbejdet mere med puls.
Alle dommerne skal mindst være i kategorien ”god” i det
skema den fysiske træner, Anja, fører.

Punkt 14

Guidelines fra IHF
Punktet udgår.

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

