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Dommerstyregruppen

DATO 21.1.2016

TIDSPUNKT Kl. 17.30 –

STED Idrættens Hus, Brøndby

DELTAGERE John Winkler (JW) (med på telefon under pkt. 7 og 8), Hans-Ole Nielsen (HON),
Mads Haastrup (MHA), Claus Bøllingtoft (CLB)

GÆSTER Tim Poulsen

AFBUD

REFERENT CLB

Referat
1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.
Godkendt.

2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.

Ref.
2 ekstra punkter tilføjes:

 Turnering
 Regulativ for dommergodtgørelse

Velkommen til Tim Poulsen som gæst.

3. Ny måde at arbejde i DSG på
Status på ny sammensætning. Fremtidsudsigter.

Ref.
Overordnet fungerer strukturen fint.
CLB starter på beskrivelse af struktur og arbejdsbeskrivelse og årshjul.
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4. Økonomi

Ref.
CLB orienterede.

5. SkoleVM
Carsten Høll og Nicklas K. Thomsen deltager i Beograd. Forslag om at støtte med 2.000 kr. pr
dommer.

Ref.
DSG besluttede at støtte med 2.000 kr. pr. dommer.

6. Uddannelse
Uddannelses struktur, dommerinstruktørkursus
Status og tanker for det videre arbejde

Ref.
Vi skal lave en status på hvem der er instruktører. Der arrangeres et instruktør/uddannelsesmøde.
Der skal også samles op på materiale til Basisdommerkursus. MHA og HON ser på udarbejdelse af
kursusmateriale.

MHA kommer med oplæg til videreuddannelse af linjedommere.

Udvikling
Evaluering af dommerudviklingen i indeværende sæson, samt input til den kommende sæson.

Ref.
Der er gode tanker, men der har ikke været ressourcer til så meget endnu. MHA følger op med
Morten Klein.
Michael Andersen har gang i udvikling af ligadommere og potentielle ligadommere.
Vi skal have samlet ligadommere og instruktører til en samling, f.eks. ved et af finalestævnerne.

7. Gruppering og styrkefordeling
Oplæg til det videre arbejde her.

Ref.
DSG drøftede principper for gruppering. HON rundsender ”styrkebedømmelsesskema”.

8. Påsætning 2015/16
Ny opbygning. (Status på denne.)

Ref.
DSG drøftede mulige forbedringer af påsætningen og administrationen rolle.
Ved påsætning i internationale kampe (Aage Christensen varetager denne opgave) skal der
orienteres til påsætter og DSG.
Linjedommere påsættes af MHA i samarbejde med Paul Erik. Der skal også koordineres med evt.
beachvolleyball-arrangementer, så man ikke slås om de samme dommere ved sammenfald.
CLB fremskaffer en oversigt over DVBF’s behov for linjedommere nationalt (pt. Final 4 og DM-
finalestævner) og internationalt.

9. Turnering

Ref.
Turneringslederen har sendt mail til dommerne, om at hjælpe klubberne får indsendt
kampevalueringsskema. Kan det gøres elektronisk online? CLB undersøger
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10. Regulativ for dommergodtgørelse

Ref.
CLB og HON ser på evt. ændringer i regulativet.
DSG foreslår at der ændres i befordringsgodtgørelse for linjedommere, så der betales for de
faktiske udgifter i stil med retningslinjer for før DT møde (som frivillig leder).

11. Orientering
Nyt fra CEV, Bestyrelsen, TVD

Ref.
HON orienterede.

12. Eventuelt

Ref.
Kan det gøres muligt at gøre dommerdata synlige for andre dommere? CLB undersøger
mulighederne i Vola.

HON takkede administrationen for godt arbejde.


