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Referat af Dommerudvalgsmøde d. 21. november 2019 
 

Mødedeltagere: Per Bach Christensen, Adam Kristoffersen og Ole Peltola samt Kristine Schwenningsen. 

 

Punkt 1: Mødevirksomhed 

DU har vedtaget en mødeplan (fortrinsvis den første tirsdag i hver måned). 

 

Punkt 2: Dommerudvalgets ansvarsområder og opgaver 

DU har ændret konstitueringen efter aftale med FD´s formand Carsten Nymand Provstgaard. Ole Peltola 

har overtaget formandskabet frem til næste repræsentantskabsmøde, men er ikke indtrådt i FD´s 

bestyrelse. Ellers er intet ændret i forhold til fordelingen af opgaver og ansvarsområder i DU. 

 

Punkt 3: DU’s bundne opgaver og målsætninger 

DU har prioriteret følgende to opgaver som de vigtigste for udvalget:  

• At udbrede kendskabet til reglerne 

• At sikre kvalificerede dommere til alle opgaver. 

      Ole Blædel er udnævnt til FD´s officielle regelfortolker. 

 

Punkt 4: Årshjulet 

DU har besluttet at udarbejde et årshjul for de vigtigste gennemgående opgaver over året. 

 

Punkt 5: Foreningernes dommerforpligtelser 

TU-administrationen har påpeget at der mangler dommere. DU har kulegravet situationen og arbejder på 

både en kortsigtet og en langsigtet løsning. OP vil forelægge DU´s konklusioner for bestyrelsen. 

 

Punkt 6: Bestyrelsen har inviteret OP til at orientere om arbejdet indenfor dommerområdet 

OP er inviteret til at deltage i en del af bestyrelsens møde d. 4. december. Her vil OP på DU´s vegne bl.a. 

lægge følgende punkter frem: 

• DU´s kernepunkter (se pkt 3). 

• Forankring af Dommeropgaver i en fast ansættelse og herunder dennes opgaver. 

• Et ønske om at fjerne besparelser på dommernes takster for kørselsgodtgørelse og diæter. 

• Under punktet blev en plan for talentdommere og klubdommerudviklere fremlagt. Begge dele for 

at fremme overgangen for dommere fra klubkampe til kampe i navnepåsatte rækker. 

 

Punkt 7: Elitedommerarbejdet 

AK (elitedommerudvikler) fremlagde sine tanker og idéer vedr. rangeringen af dommere, herunder en 

vægtning af deltagelse i ligaseminar og testninger. 
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Rangeringen af dommere til den nye Ligastruktur for herrer blev drøftet - herunder antallet af dommere til 

henholdsvis Liga samt op- og nedrykningskampe i både øst og vest. Endvidere drøftede DU den “skæve” 

fordeling af kampe mellem øst og vest, hvor den ene landsdel nærmest kan ligge øde hen, mens der spilles 

et hav af kampe i den anden. Største problem er weekenden op til uge 7 i vest. Her kan vi risikere at skulle 

transportere øst-dommere til vest pga. vinterferien. Planen for dommerpåsætning til Pokalfinalestævnet i 

Benløse d. 11. og 12. januar blev også fremlagt og godkendt. 

 

Punkt 8: Fra kontoret     

Punktet udgik efter ønske fra KS. Dog drøftede DU nyhedsflowet. 

 

Punkt 9: Løbende sager 

Et koncept vedr. løbende sager blev vedtaget. 

En løbende sag er en sag, som debatteres grundigt mellem møderne, fordi sagen ikke egner sig til at ligge 

stille mellem møder. WCT-arrangementer for dommere kan lægges ind som en løbende sag. 

 

Punkt 10: Eventuelt 

Ingen kommentarer 

 

 

 

   

 


