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Dommerstyregruppen 
 

 

DATO 4. oktober 2016 

TIDSPUNKT Kl. 17.00 – 22.00 

STED Idrættens Hus  

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. 
Er godkendt. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Godkendt. 
 

3. Serviceeftersyn DSG 
Gennemgang af oplæg. 
 
Ref. 
Oplæg gennemgået.  
Skema udarbejdet til fremlæggelse i bestyrelsen. CLB rundsender til DSG. 
 

4. Før-DT møde 
Opsamling. 
 
Ref. 
Præsentation med referat er udsendt. 
Der mangler en tilbagemelding på regeltest. Der er store afvigelser på svarene. HON udsender 
tilbagemelding til deltagerne. 
DSG drøftede indhold og form af mødet. Der skal arbejdes for en hurtigere planlægning af selve 
mødet, indholdet og præsentationen. 
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5. Uddannelse og udvikling 
 
Ref. 

a. Kursus i konflikthåndtering. 
Der er over 40 tilmeldinger, hvilket er meget tilfredsstillende. 

b. Vi bør drøfte hvordan vi kan få meldt tilbage til dem som skal have en udviklingsplan. 
Vi kan kommunikere hurtigere ud når der rejses tvivlsspørgsmål (f.eks. tegngivning og 
fortolkning), så alle får samme besked. 

c. Samarbejde med kredsene (SVBK) omkring uddannede basisdommere. 
MHA har talt med SVBK om at deles om udviklere til f.eks. projektdommerne. 

 

6. Påsætning 2016/17 
 
Ref. 

a. Manglende påsætninger i relation til aktivering af klubdommere. 
Når der er en vakant domer, skal vi gerne have aktiveret klubdommere. CLB sender liste 
over de indberettede klubdommere til TPO. 

b. Økonomi i forhold til påsætning øst-vest. 
Der skal altid være påsat 2 dommere til kampe i Ligaen og 1. div. Såfremt der er mangel 
på ”lokale” dommere, kan der påsættes på tværs af Storebælt. I 2. og 3. division skal der 
så vidt muligt påsættes ”lokale” dommere, så der undgås lang og dyr transport på tværs af 
Storebælt. 

c. Reklame for at få flere (unge) dommere. 
CLB taler med Jakob Wärme om at kunne fortælle den gode historie – lave reklame. DSG 
udtænker 5 gode spørgsmål der kan stilles til aktive dommere. 

 

7. Påklædning  
 
Ref. 

a. Dommer påklædning og udstyr – regulativ og indkøb/link. 
MHA kontakter Rebecca og Tina til et tøjudvalg og kan supplere sig. MHA er DSG’s 
tovholder. Vi kan også tænke i fælles indkøb af andre remedier. 

b. En afgørelse på henvendelse fra Tina mht. økonomi i tøj. 
DSG giver ikke tilskud til tøj. 

c. Repræsentativ påklædning til internationale dommere. 
MHA fremlagde ønske om at IR får repræsentationstøj – polo og softshell. 
CLB følger op på sagen og svarer IR. 

 

8.  Orientering og aktuelle emner 
 
Ref. 

a. HON har modtaget henvendelse fra Norge mht. Trigonal, og ønsker at sætte et møde op 
med SWE og NOR i CPH for evt. fælles abonnement samt snak om andet dommerarbejde. 
HON aftaler evt. møde. 

b. Tilbagemelding ang. linjedommere i Sønderborg. 
Det kan være en udfordring at vedligeholde formen i linjedommerkorpset. Det kan også 
være svært at få nye ind. 
Hvordan kan vi holde niveaet ved lige? Der arbejdes med en clinique 2 timer før 
arrangement, hvor der er linjedommere. 
TPO formulerer takkeskrivelse til linjedommere. 
Der indkøbes et ekstra sæt linjedommertrøjer, så der er 3 sæt. CLB sørger for at bestille. 

 

9. Eventuelt 
 
Ref. 
CLB orienterede om det igangværende arbejde med høring vedrørende DT struktur. 

 


