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Dommerstyregruppen 
 

 

DATO 12. juni 2017 

TIDSPUNKT Kl. 17.30 – 21.00 

STED Hos formanden  

DELTAGERE Hans-Ole Nielsen (HON), Mads Haastrup (MHA), Tim Poulsen (TPO), 
Claus Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER  

AFBUD  

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat  
 

1. Referat 
Godkendelse af sidste referat. 
 
Ref. 
Godkendt. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Godkendt. 
 

3. Organisatorisk 
Sammensætning af DSG kommende sæson. 
Udpegning af medlem til TU 
Politisk kontakt til bestyrelsen. (Be udmelder) 
 
Ref. 

- Vigtigt at man kan være med til at bestemme omkring det der arbejdes med. 
- DSG ser gerne at administrationen påtager sig flere opgaver. 
- DSG bør være politisk uafhængig. Dvs. ingen bestyrelsesmedlemmer i DSG for så vidt det 

angår det rent arbejdsmæssige opgaver. 
- Det kan være problem for dommere at agere ”bussemand” over for hold der ikke 

overholder procedurer. 
- DSG fortsætter gerne i den nuværende sammensætning. Og imødeser resultat af 

bestyrelsens drøftelse vedrørende organisering, hvor der bør ses på hvad der er politisk og 
hvad der er arbejdsgrupperelateret. 

- Det bliver forventeligt Leif Sonnesen der er kontakt til bestyrelsen. 
 



DSG møde 12.06.2017 Side 2 af 3 
 

Spilleregelgruppe: HON, Mads Olsen, Michael Andersen. 
Uddannelse og udvikling: DSG 
Påsætning inklusive linjedommere: TPO, John Winkler, Paul-Erik Jensen, Torben Lykke. Al 
kommunikation vedrørende påsætning skal til TPO/DSG. 
 

4. Gruppering 
Oplæg Tim 
 
Ref. 
DSG tilslutter sig oplægget til gruppering. CLB læser korrektur. Skal lægges ud offentligt. 
 

5. Uddannelse og udvikling 
Uddannelse i fremtiden. 
  
Ref. 
Der er afholdt møde med Sara – SJE fra sekretariatet. SJE arbejder videre på baggrund af mødet. 
Der forsøges afholdt samling for linjedommerne ved før DT mødet. Alle DT-dommer inviteres. 
Der skal tænkes på hvordan vi rekrutterer nye linjedommere uden for dommerkredse. 
 

6. Påsætning  
 
Ref. 
Det er svært at rekruttere dommere til fredag ved Final 4. Kan der lokkes med lidt ekstra? F.eks. 
hotel eller Galla. 
 

7. Retningslinjer for afvikling af kampe 
Evt. kommentarer til udsendte 2 reglementer 
Et for UDM også? 
 
Ref. 
DSG har enkelt rettelse, der sendes videre. 
Der skal udarbejdes retningslinjer for dommernes involvering ved U-DM’er. 
 

8.  Beachdommere 
Rekruttering 
Honorering og generelt om vilkår 
Påsætning af dommere og dommeransvarlig til Nevza stævner 
DSG ansvarlig og tilknytning i det hele taget 
Har vi internationale kandidater? 
 
Ref. 
Kan der rekrutteres beachdommere fra beachvolley klubberne? 
 

9. Før DT møde 
I forbindelse med afholdelse af ligadommer møde 
 
Ref. 
Lørdag den 9. september i Middelfart. TPO aftaler med Middelfart. 
Dommerne kan teste den nye dommertest. CLB spørger SJE om status. 
Til ligadommermøde inviteres Mikael Trolle/Smølf/Sven Brix. 
På Ligadommer møde tages op hvordan Ligadommere kan hjælpe i de lavere divisioner.  
På Ligadommer møde gennemgås procedure for afvikling, så den kan blive ens. 
Datoen meldes ud snarest. 
MHA sender påsætningsoversigt for udvikling til TPO. 
Materiale om 2. dommerens opgave sendes ud inden mødet. 
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10. Orientering og aktuelle emner 
Status på ny dommerdragt. (hvis arbejdsgruppen har nyt) 
Internationalt. 
 
Ref. 
Der arbejdes stadig på et forslag til ny dommerdragt. Fremlægges for DSG, når der er forslag. 
Ikke nyt internationalt, på trods af flere henvendelser. 
 

11. Eventuelt 
 
Ref. 
Opfølgning fra sidst: 

- Aktivering af klubdommere 
- JAK artikel om artikel om det positive i at være dommer. HON har talt med Nicklas om 

medvirken, evt. ved Final 4. CLB taler med JAK og CAH. 
- Nordisk dommersamarbejde om referee Trigonal. HON orienterede om at der ikke ser ud til 

at ske mere. 
- CLB undersøger mulighed for import af påsætning i VOLA. 

 

 


