Referat fra TDUU udvalgsmøde 16.5.13 i Køge
Deltagere:

Niels-Erik Villadsen
Eli Nielsen

nev
en

Dagsorden:

pkt.1
Pkt.2
Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6

Pkt.1

nev., Bjarne Lomholt var fjernet fra dommerlisten, men er efterfølgende sat på igen.

siden sidst
dommerkalender
træner/dommer uddannelse
anden uddannelse
handlingsplan
eventuelt

Nev., DIF har inviteret til trænermøde i Idrættens hus, udvalget satte spørgsmålstegn ved,
hvorfor alle i udvalget var inviteret, det er hele udvalget som skal arbejde med uddannelse.
Nev. tager det op på næste bestyrelsesmøde.
Nev., TDUU og TU vil i samarbejde lave kursus/efteruddannelse for dommerne, 1. kursus
finder sted tirsdagen før DM i Brabrand.
En. Tager det med til næste bestyrelsesmøde.
E-cigaretten blev debatteret, og udvalget afventer bestyrelsens udlæg. DPF underretter
klubberne, og TDUU underretter dommerne.
En., har jævnligt kontakt med internationale dommer Mike Pek. En. Spørger til forskellige
problemstillinger samt fortolkninger vedr. reglerne. En., sender derefter små prøver ud til
dommerne, som bliver godt modtaget, de skærper opmærksomheden.
Pkt.2

Kalenderen er ikke udfyldt endnu, der mangler Stokkemarke samt Græsted (Silvan). Udvalget
skal arbejde på, at kalenderen bliver udfyldt tidligere på året, så det ikke kræver så mange
resurser gennem året.

Pkt.3

Dommeruddannelsen blev debatteret, skal vi tilbage til to dage, hvor 1. dag er gennemgang
af regler og fortolkninger, 2. dag er teoretisk og praktisk prøve.
Opdeling af kurset i øst og vest.
Efteruddannelse af dommerne skal udvikles.
1. Kursus er turneringsplanlægning.

Pkt.4

nev. og en, deltager i DIF bestyrelseskursus 24. og 25. maj 2013

Pkt.5

nev., der er problemer med rettelsen i teksten, den fjernede tekst står som skygger bag den
nye tekst, nev., tager det med til næste bestyrelsesmøde.

Pkt.6

TDUU ønsker dommernes egen side på DPFs hjemmeside evt. med link, det vil kun være
dommerne der kan komme ind og hente i skemaer. Dagslicens, rapportskema,
resultatskema, dommerrapporter med særlige hændelser fra et stævne, spillere som har fået
henstilling og eller advarsel. Det skal måske kun være TDUU som har skriverettigheder.

Nev., der er fejl på dommer afregningen, beløb fra klubben og fra DPF modregner hinanden.
En. Ser på sagen.
Placering af kastering samt grisseudlæg, er blevet præciseret af Mike Pek, TDUU udsender
retningslinjer til dommerne.
Sommerlandsturneringen 2014, det anbefales at placere 5 baner i et banefelt, så der kan
spilles efter regler med dødlinjer samt markeringslinjer.
TDUU vil prøve at indkalde til midtvejs dommermøder i år. Et i øst og et i vest.

Med venlig hilsen
Niels-Erik Villadsen
TDUU formand

