Referat fra TDUU udvalgsmøde d. 25.3.2014
Mødet afholdt Byvej 98, Hvidovre
Deltagere:

Niels-Erik Villadsen
Eli Nielsen
Claus E. Pedersen

nev
En
cep

Dagsorden:

pkt.1
Pkt.2
Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6
Pkt.7

Pkt.1
Pkt.2

nev, bød cep velkommen til TDUU, alle glædede sig til samarbejdet
nev, orienterede fra seneste møde til nu

Pkt.3

En, orienterede fra 1-2 træner møder med udviklingskonsulenten, vedr. filmoptagelse samt det
forberedende arbejde til instruktøruddannelsen samt foldere. En savnede dog en opdatering fra
konsulenten, hvor de var kommet til. Nev tager det op i bestyrelsen.

Pkt.4

En, orienterede vedr. svag start på dommerpåsætningen, En, skriver til dommerne igen.
Der blev drøftet problemerne med SLT elite div., som var lagt på lørdagen igen sammen med de
øvrige div., hvilket ville give problemer med påsætning af dommer, som tidligere spiller de selv
for respektive klubber. Det blev også drøftet, hvilken beslutning TDUU skulle tage i forholdet til,
DK-serien samt regionale finalen, som ligger efter de øvrige div., og hvor TU ønskede dommer.
Nev tager det op i bestyrelsen.

Pkt.5

nev, seneste dommeruddannelsen var ikke tilfredsstillende og vil blive udskudt til 2015. Den skal
tilrettes nuværende forhold. Der blev drøftet flere modeller, bla. Inviterer nye dommere til at
følge en dommer til et stævne, og vurderer om vedkommende ønsker uddannelsen. Nev laver
oplæg til udvalgsmøde.

Pkt.6

nev, orienterede fra tidligere oplæg til ”kodeks” for dommeren. Nev laver oplæg.

Pkt.7

en/nev, orienterede om reglerne, der foregår flere debatter vedr. regler som ”en” har hørt og
derfor må være gældende.
En, har tæt kontakt til international domer Mike Peeg. TDUU vil oplyse når der kommer
ændringer i internationale regler.

Velkomst
Nyt
1-2 træner
Påsætning
Dommeruddannelse
Dommer gerning
Regler

nev
nev
En
En
nev
nev
En/nev

Med venlig hilsen
Niels-Erik Villadsen ref.
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