Dommerstyregruppen
DATO

12. maj 2016

TIDSPUNKT

Kl. 17.30 –

STED

Hos formanden, Smidstrupvej 9, 4733 Tappernøje.

DELTAGERE

Hans-Ole Nielsen (HON), Mads Haastrup (MHA), Claus Bøllingtoft (CLB)

GÆSTER

Tim Poulsen, Michael Andersen

AFBUD

John Winkler

REFERENT

CLB

Dagsorden
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Ref.
Er godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Dagorden godkendt.
3. Serviceeftersyn DSG
Oplæg til BE møde. BILAG stikord til serviceeftersyn
Ref.
DSG gennemgik og uddybede punkterne.
CLB arbejder videre med oplæg og rundsender.
4. Før-DT møde
Planlægning / Dato (forslag om 10. eller 11. september)
Ref.
Afholdes lørdag den 10. september.
Emner:
Generel information.
Regeltest og sanktionering: Mads Olsen og Michael Andersen laver cases. Kortgivning og
sanktioner, hvordan, hvorfor og hvornår?
Udvikling: MHA orienterer og sammenfatter ambitionsskemaerne.
Hvordan håndterer dommeren protester og henvendelser?
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Dommeren som kampafvikler. Dommerens funktion – ikke person.
Påsætning: Tim. Gruppering. Ny organisering.
5. Uddannelse og udvikling
Efteruddannelse.
Ref.
Der planlægges et kursus/forløb med fokus på håndtering af stress og konflikthåndtering.
6. Gruppering og styrkefordeling
Justering af grupperinger/ Tilpasning LIGA.
Ref.
På baggrund af de indsendte ambitionsskemaer, blev grupperingerne gennemgået.
MHA sørger for tilbagemeldinger.
Styrkefordeling bearbejdes pr. mail.
7. Påsætning 2016/17
Nedsættelse af udvalg
Ref.
Tim indkalder til møde med påsætningsgruppen, hvor HON deltager: Tim, John Winkler, Paul Erik
Jensen, Torben Lykke.
Aage påsætter til internationale kampe i DK – hvem er substitut? Der skal være koordination med
den almindelige påsætning.
Linjedommere påsættes indtil videre af MHA i samarbejde med påsætningsgruppen. Der skal
koordineres med f.eks. beachvolleyball-arrangementer når der er sammenfald.
Procedure for ungdoms-DM. Der laves en plan for hvor mange dommere der skal bruges til hvor
mange baner. MHA og Tim laver oplæg.
CLB skriver videre på det nye kommissorium for påsætningsgruppen.
8. Orientering og aktuelle emner
Nyt fra CEV, Bestyrelsen, TVD
Diverse protester/ indberetninger
Udbetaling af dommerhonorarer
Ref.
Intet nyt fra CEV, der er kommet ny formand for Referees Commision.
På repræsentantskabsmødet skal diskuteres Streaming.
DSG drøftede forskellige situationer vedr. sanktioner og protester.
Der planlægges et forløb/seminar med fokus på håndtering af stress og konflikthåndtering.
DSG indstiller Tim, Mads H. og Hassan til DSG.
DSG drøftede udbetaling af dommerhonorarer. CLB orienterede om fakta. Administrationen husker
at informere bedre.
9. Eventuelt
Ref.
CLB undersøger om der findes statistik for brug af sanktioner.
DSG vil gerne bruge input/statistik fra trænere og klubber. CLB undersøger om der findes noget.
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