Referat

DBTU’s dommerudvalg
19/08/2017
8:00 – 10:00

Godkendelse af
dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat
fra sidste møde

Referat blev godkendt.

Økonomi status og
kommende udgifter

I den kommende periode forventes afholdt udgifter iftb.
med ITTF’s nationale overdommerkursus i Oslo, hvor JG
og JA er inviteret af det Norske forbund. Derudover vil
der være udgifter til opstartsmøde. Der har i første
halvår kun været afholdt en udgift af mindre betydning

Opstartsmødet

Mere end halvdelen af dommerne er tilmeldt i år.
Hovedvægten er lagt på kompetenceudvikling og
sæsonopstart. Mødet er tilrettelagt med ønske om stor
aktiv deltagelse fra deltagerne.

Opstart af sæsonen

Overdommerpåsætning, næsten gennemført på
baggrund af de første tilbagemeldinger fra OD. Alle
stævner forventes dækket.
Påsætningen til Stiga-division ikke helt så ligetil som
tidligere, derfor må man forvente, at dommere fra
Jylland bliver påsat kampe på Sjælland, og at dommere
fra Fyn bliver benyttet til kampe både på Sjælland og i
Jylland. Der ses desuden en tendens til at dommerne
ønsker færre kampe end før pr. sæson.
Vi bruger ikke timeout-røret. Vi ønskede oprindeligt at
følge et nyt initiativ internationalt, der dog ikke slog
igennem og i stedet benytter vi derfor ligesom
internationalt time-out kortet i denne sæson.
Jesper Jørgensen har valgt at stoppe som dommer. Vi
forventer at uddanne en ny dommer inden 1/11/2018.
Der er ikke umildbart ændringer i regler og materiel.

Uddannelse

Det forventes, at en ny overdommeruddannelse bliver
udarbejdet på baggrund af kursus i Oslo.
Kurset vil blive tilbudt alle nuværende OD’ere samt evt.
nye.

Et nyt dommerkursus der er baseret på ITTF’s nationale
dommerkursus vil også blive udviklet. Det undersøges
om det er muligt at få støtte fra ITTFs udviklingsfond.
Mulighed for værtskab af IRK kursus i 2018/2019
undersøges også. Udvalget har haft et positivt
samarbejde med uddannelsesudvalget i forhold til de
nye uddannelser. Vi vil se nærmere på en fremtidig
evalueringsordning
Materiel

JG undersøger hos ITTF, tidsplanen for indførelsen af
ny dommeruniform. Der forventes stadigt, at vi skifter
til den nye internationale dommeruniform. Mulighed for
indkøb af ITTF slips til overdommer undersøges, PM
kontakter DBTU.

Internationalt

Marc deltager i Austria open. Der afholdes ikke Para VM
i Danmark 2018. Der forventes ikke afholdt nogle
internationale events i Danmark i den kommende
sæson. JG deltager som medlem af den internationale
arbejdsgruppe i møde den 31/8/2017, På mødet
behandles blandt andet materialet til den kommende
ETTU kongres.

Evt

JA spørger efter dommernes fødselsdage så det
kommer på listen. Listen opdateres med nye billeder

