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Referat dommermøde august 2013
Tilstede: Jens Gullberg (JG), Preben Søndergaard(PS), Aksel Beckmann , Jesper Jørgensen , Mark
Beckmann, Søren Engers Pedersen, Allan Sørensen, Jens Henrik Vad, Flemming Larsen, Eigil
Sørensen, Finn Jensen, Janni Andreassen
Afbud: Troels Ladefoged, Thomas Idskov, Tommy Troelsen, Lennart Lundquist, Jasim Saih, Kristian
Petersen, Flemming Vitved, Johnny Christensen, Rikke Thulsted, Rune Olsen, Niels Christoffersen,
Søren Andersen, Steen Klit Andersen, Pernille Søndergaard, Per Maae, Olav Lage, Kenneth
Pedersen

Næste møde: DBTU’s Uddannelsesweekend august 2014
AD1) Velkommen og præsentation:
JG bød velkommen.
JG gennemgik mødets formål, dagsordenen og praktiske forhold.
JG gennemgik DAG’s Vision, Formål, Rolle og Ansvarsfordeling og budget.
AD2) Diskussion om udvalgte emner
På baggrund af diskussionen blev følgende besluttet om afvikling af kampene herunder særlige
forhold vedrørende TV-kampe:
Se særskilt dokument – Retningslinjer for afvikling af sæsonens kampe.
AD3) Kompetenceudvikling
Forskellige situationer ved serv blev fremvist og diskuteret.
Der var en benyttede eksempler
Nyttig og lærerige eksempler. Som der gerne ses flere af til næste opstartsmøde.

Sæsonen 2013 – 2014:
AD 4) Påsætning af dommere - Information om behov og økonomi
Der var inden møderne udsendt bilagsmateriale. PS informerede om, at den endelige påsætning vil
blive sendt ud kort efter dommermødets afholdelse. Der afvikles i lighed med sidste år
damesamlinger med én påsat OD
AD5) Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer
JG tager kontakt til DK mhp. henvendelse til Stiga vedr. brug af blå blazer i stedet for sponserede
blå trøjer. Blå blazer kan evt. være med aftageligt Stiga mærke.
Alle tre udviklere fortsætter også næste sæson; og suppleres med Flemming Larsen på Sjælland.
AD 6) Overdommere
JG orienterede om, at den endelige påsætning vil blive udsendt kort efter dommermødet.
Påsætning er sket udfra ønsker og hensyntagen til klubbernes økonomi.
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AD7) Internationale dommere
PS udsender invitationer til stævner i Europa og til mesterskaber mm under ITTF/ETTU med
tilhørende svarfrist.
Invitationer uden for Europa vil ikke blive sendt ud. I stedet opfordres dommerne til at orientere sig
på ITTF’s hjemmeside under fanen URC.
JG har spurgt de internationale dommere om den enkeltes ønsker og planer mht. deltagelse i
stævner og til internationale mesterskaber. JG vil på baggrund af tilbagemeldingerne sammen med
dommerne sammensætte en plan for de kommende år.
JG vil i samarbejde med dommerne kigge nærmere på karrieremuligheder som international
dommer; for eksempel muligheden for at blive Evaluator. Den enkeltes ønsker vil blive indarbejdet i
planen på lige fod med deltagelse i stævner mm..
Der vil stadigt blive ydet et samlet årligt tilskud på 1.000 kr. For at være tilskudsberettiget skal de
internationale dommere have dømt 3 kampe i Stiga divisionen i den forgangne sæson.
Tilskuddet vil i denne sæson være afhængig af deltagelse i den foregående sæsons DM Senior og
DM Ungdom. Deltagelse i ét mesterskabe vil gøre en tilskudsberettiget til 500 kr. Deltagelse i to
mesterskaber vil gøre en tilskudsberettiget til max. 1.000 kr..
Følgende ordning blev vedtaget på mødet:
For at blive udtagelsesberettiget skal man inden for en 3-årig periode have optjent 5 point.
Der gives et (1) point for deltagelse i DM Senior og to (2) point for deltagelse i DM Ungdom.
Ordningen vil blive implementeret fra januar 2014. Det betyder deltagelse i sæsonen 2013/2014’s
mesterskaber vil tælle med i regnskabet. DAG er ansvarlig for regnskabsførelse og orientering til
dommerne om status.
AD 8) Eventuelt
PS orienterede om at samarbejdet med Tjele Efterskole fortsætter også i denne sæson. Der
afholdes et grundkursus i love og regler.
AD 9) Evaluering og Afslutning
Der var bred enighed om, at formen var fin. Det vil være godt at undervisningsmaterialet vedr. serv
indeholder mulighed for at vise det i langsom gengivelse.
Der var stor enighed om at fastholde placeringen i Højby og kun ét møde.
Stor tak til Janni for et fint arrangement.
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