Referat fra dommermøde
Dato:

29-04-2012

Sted: Stalden, Hvidovre.

Fremmødte: Jens Carlsson, Jesper Sele, Glenn Bernstein, Peder Fihl, Chalot T.
Thomsen, Johnny Horn, Niels Hammer, Einar Stærk, Eli Nielsen

Agenda:
1. Valg af referent
2. Evaluering af 2011
3. Indlæg ved Lars Lloyd. Licenser m.m.
4. Indkomne sager til drøftelse. Bilag udsendt med indbydelsen
5. Ændringer til danske tillægsregler
6. Dommerkursus
7. ”Pixi-bog” til dommerne
8. Dommertøj
9. Planlægning af generalprøve på DM i Skud
10. Dommerpåsætninger i 2012
11. Eventuelt

1. Valg af referent.
Efter den larmende tavshed havde lagt sig, indvilligede Eli Nielsen (EN) at være
dagens referent.
1.a. Jens Carlsson (JC) bød velkommen og gav en kort beskrivlese af sig selv og sin
”petanque historie”.
11. Agendaens punkt 2 og 3 blev byttet, da det var mest praktisk for dagens gæst Lars
Lloyd (LL). LL gennemgik brugen af ”Portalen” og dens brug ved check af gyldige
licenser i forbindelse med turneringer. En god gennemgang, der gav forståelse og
indsigt i anvendelsen og fordelen herved.
11. Agendaens punkt 2 blev gennemgået med bidrag fra de tilstedeværende. Især kunne
Chalot T. Thomsen (CTT) gennemgå de turneringer i 2011, hvor dommerne havde
været indvolveret. CTT mente også, at flere af de nye dommere, der mangler
erfaring, bør være ”føl” inden de alene slippes ud i en turnering.
Desværre forlod Peter Ellekjær formandsposten i utide, så der mangler en rød tråd i
”formandens beretning”.
4. Indkomne sager:
a) Glenn Bernstein (GB) havde i 2011 haft en situation med elektroniske cigaretter
og ønsker en afklaring om hvordan man som dommer forholder sig til disse.
Dommersamlingen enedes om, at en dommer kun kan dømme efter de officielle
regler, der er offentliggjort på forbundets hjemmeside. Derfor er det nødvendigt at
få indført eventuelle restriktioner mod elektroniske cigaretter under ”Danske
tillægsregler”. TDUU må drøfte videre forløb.
I tilknytning til denne episode, ønsker GB ligeldes at få præciseret reglen om
fratagelse af kugle(r) i §34. Er det for omgangen eller hele kampen. En tidligere
undersøgelse med Mike Pegg, tydeliggør, at det er omgangen og ikke kampen,
der er tale om. Det er også tydeligjort af Mike Pegg, at man ikke behøver at følge
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den beskrevne rækkefølge for sanktioner. Afhængig af forseelsen, kan man
direkte bortvise en spiller uden forudgående sanktioner.
b) GB’s andet indlæg drejede sig om den - tilsyneladende – uskrevne regel om 0,5 m
til dødlinjer ved reducerede banemål. Den findes ikke i klubmappen under
turneringer, hvor den ville være forventet. (Referenten kan meddele, at reglen var
beskrevet i klubmappen fra 2005, men ikke i 2007 udgaven). TDUU iværksætter
en undersøgelse, der skal belyse, hvorfor reglen ikke er beskrevet i den gældende
version af klubmappen.
c) GB nævnte også, at en passus med korrekt fodtøj var fjernet fra klubmappens
seneste udgave. GB havde selv fået den indført under revideringen i 2010. TDUU
tager punktet med på et DPF bestyrelsesmøde.
d) Peder Fihl (PF) ønskede afklaring om hvorledes man håndterer en spiller
utilbørlige opførsel ved en turnering, hvor man (en dommer) ikke er officiel
dommer. Dommersamlingen enedes om, at det afhænger af situationen; en
mindre grov forseelese kan indberettes til holdleren; en grovere forseelse eller
utilbørlig optræden indberettes til turneringes SPILLELEDELSE og en rapport
indgives til TDUU’s formand.
e) PF havde listet en række punkter, som kunne gøre dommernes gerning en del
lettere. Det kunne være, at alle skemaer var tilgængelige som elektroniske
skabeloner, der direkte kunne udfyldes på hjemmesiden og dermed direkte
indberettes. Ligeledes skal ALLE arbejdsdokumenter være tilgængelige for
download under en ”password” beskyttet underside.
5. Punkter der må ændres/tilføjes i de danske tillægsregler er allerede nævnt i det
foranstående.
a) Elektroniske cigaretter
b) 0,5 m reglen ved reducerede banemål
6. Dommerkursus: CTT har materialet og sammen med EN vil der blive afholdt et
kursus snarest. Helst inden sommerferieperioden.
7. CTT har en idé til en ”Pixi-bog” eller guideline for dommerne. Deri skal beskrives alle
punkterne, som en dommer skal gennemgå eller være opmærksom på i forbindelse
med afviklingen af forskellige turneringsformer. Alle mente, at det var en super idé og
at den også skulle indeholde en ”morgensang”, der indeholder de punkter, som skal
nævnes for spillerne inden spillestart.
CTT udarbejder et forslag til TDUU.
8. JC ønskede at alle dommere bærer samme dommerdragt og som det ser ud nu, har
vi to farver på polo-trøjerne. Dette vil blive ændret løbende.
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9. DM i Skud – ”generalprøve”: ES og JS afholder prøve vest for Storebælt og CTT og ?
tager en prøve øst for Storebælt.

10. EN gennemgik listen for dommerpåsætninger og flere dommere kom på listen.
Endnu et par turneringer mangler, men EN kontakter de ikke-fremmødte. Et stort
ønske, at den liste også kommer på den føromtalte hjemmeside for dommere.
11. Under mødet affødte visse emner, at dommersamlingen gik ind i drøftelser og indlæg
af diverse dommerproblemer. Her refereres de i ikke-kronologisk rækkefølge:
a) En dommer skal indberette tilbageholdelse af licens til sekretariatet. TDUU
beslutter udfaldet/konsekvensen af tilbageholdelsen.
b) Ny dommerlicens bliver en ny licens, der er reduceret til format som vort gamle
kørekort (A5 ?) og som bliver plastificeret hos DPF. Tilsendes alle aktive
dommere.
c) Eli Nielsen (EN) opretter dommerliste, der viser hver enkelt dommers aktivitet
over en periode på 24 måneder.
d) CTT laver en skabelon med gyldige licenser til den enkelte ranglisteturnering.
Ophænges på spillestedet.
e) Johnny Horn (JH) ønskede at TDUU/DPF stiller en bredbåndsdongle til rådighed
til dommeren i en given turnering. Dommersamlingen mente ikke, at behovet var
der for nuværende.
f) TDUU udsender retningslinier til klubberne vedrørende regler for fremvisning af
licenser ved ranglisteturneringer.
g) Der savnes en speciel ”dommer side” under DPF’s hjemmeside -> TDUU, hvor
dommerne bl.a kan uploade og downlode aktuelle dokumenter. Ligeledes
informere om særlige regler, der kan og bliver fortolket forskelligt. Eller måske om
en spiller, der kræver ”særligt hensyn”.
h) JH nævte hjemmesiden, ”dpfdommer.webs”, der blev dannet efter sidste samling,
men aldrig rigtig taget i brug. Dommersamlingen blev enige om, at en speciel
side med password login var den rigtige løsning og må oprettes så hurtigt som
muligt. Einar Stærk (ES) mente, at det måtte prioriteres, at der sendes en e-mail,
når siden bliver opdateret med nyt materiale/indlæg.
i) Jesper Sele (JS) fik præciseret, at reglerne forskriver, at hold, der spiller i
landsturneringen, stiller op i klubbens klubtøj – uanset om en polo-trøje har én
farve og en windbreaker har en anden farve. Så længe tøjet bærer klubbens
logo, må det godkendes. Det må dog tilstræbes at hele holdet bærer samme
beklædning under en kamp.

Eli Nielsen, referent
Skrevet 03-05-2012

