Dommerstyregruppen
DATO

21. maj 2015

TIDSPUNKT

Kl. 18.00 – 21.30

STED

Hassan, HON, Smidstrupvej 9, 4733 Tappernøje

DELTAGERE

Hans-Ole Nielsen (HON), Torben Lykke (TL), Mads Haastrup (MH), Claus Bøllingtoft
(CLB)
John Winkler (JW) pr. tlf. under pkt. 3,7,8

GÆSTER
AFBUD

Mads Olsen (MO), Michael Andersen (MA), John Winkler (JW)

REFERENT

CLB

Referat
1. Referat
Godkendelse af sidste referat.
Ref.
Er godkendt.
2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Ref.
Nye spilleregler principgodkendt, sendes til godkendelse i bestyrelsen..
3. Ny måde at arbejde i DSG på. :
Oplæg til trioledelse i arbejdsgrupper.
Forslaget præsenteres på mødet.
Ref.
JW deltog pr. telefon under dette punkt.
Oplæg fra JW blev drøftet og besluttet.
Indstilling til kommende DSG: HON, MH, JW.
Spilleregelgruppe: HON, MO, MA.
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Påsætning: JW, PEJ, TL.
Uddannelse og udvikling: MH, MA.
4. Drøftelse af arbejdsfordeling ønsker og forventninger til hinanden i DSG og sammen
med administrationen
Forventninger/ ønsker, og opfølgning på beslutningerne truffet for 1 år siden.
Har vi nye emner til dette:

Status på uddannede dommere. Vi skal have kigget på dommerkartoteket og fornyet det. Her er
det ikke nok med Vol@.

Ref.
CLB sørger for at MH får en liste, der gennemgås for kandidater.
Vi skal undersøge hvordan der kan sættes graduering af dommere – eksempelvis klubdommere.
CLB og MH ser på redskaber til arkiv vedrørende udvikling.
HON opfordrer til at administration og styregruppe ikke fokuserer for meget på de dårlige sager.
5. Økonomi
Budget 2015 og status på økonomi.
Bilag: CLB medbringer oversigt.
Ref.
CLB orienterede om budget 2015 og regnskab 2014 – sendes med referatet.
6. Uddannelse:
Uddannelses struktur, dommerinstruktørkursus
Status og tanker for det videre arbejde
Ref.
Der skal tages beslutning om kursusstruktur, da vi er bagud med at uddanne nye dommere.
MH arbejder videre med beskrivelse af Basisdommerkursus.
Udvikling:
Evaluering af dommerudviklingen i indeværende sæson, samt input til den kommende sæson.
Kriterier for hvem der dømmer hvilke rækker.
Rangliste/talenter/løbende evaluering.
Hvordan udvikler vi flere liga-dommere?
Ref.
MH orienterede om, at der har været flere igennem udvikling i foråret end i efteråret. Der er lavet
system, som gør at der kan arbejdes videre ud fra tidligere udviklinger.
CLB undersøger om mulighed for at have udviklingerne med i Vola, så afbud og remplaceringer
registreres.
Der skal planlægges et møde for udviklere og instruktører – evt. i forbindelse med før-DT møde.
7. Gruppering og styrkefordeling
Oplæg til det videre arbejde her.
Ref.
JW deltog pr. telefon under dette punkt.
HON, JW og MH kigger på grupperingerne. JW sender oplæg.
8. Påsætning 2015/16
Ny opbygning nødvendig.
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Johns forslag behandles og vurderes i administrationen.
Principbeslutning bør foretages på mødet så det kan sættes i gang.
Ref.
JW deltog pr. telefon under dette punkt.
DSG er enige om at der er et alvorligt kommende problem med at have nok dommere.
MH og CLB arbejder videre med forslag, hvor klubberne f.eks. bliver bedt om at indberette
dommeremner. Forslag skal være færdigt inden sommerferien.
CLB finder vores centrale dommerregistrering. Vi skal arbejde med at få en landsdækkende liste,
hvor det bl.a. fremgår hvilke dommere der har potentiale/vilje til at dømme divisionskampe.
Enighed om, at påsætning i 1. division sker sammen med Ligaen.
Der skal fastsættes dato for før-DT møde primo september.
9. Orientering
Nyt fra CEV, Bestyrelsen, TVD.
Et par rutinerede dommere er stoppet.
Ref.
HON orienterede om seminar i CEV.
Vi holder refreshment-seminar i Development Center DK i efteråret, hvor alle ligadommere og
aspiranter er inviteret. De danske deltagere forventes at deltage gratis.
10. Eventuelt
Ref.
Intet.
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