Referat af TDUU-møde onsdag d. 19.august 2015, kl. 19:00
Hos Eli Nielsen.
1. 1-2-træner kurset.
Der udbydes kurser I Høng og Horsens I oktober 2015. 11.okt I Høng
2. Dommerkursus: evaluering af det afholdte og begyndende planlægning af det næste.
Vi vil stramme om om dommerarbejdet, reglerkendskab og måling.
Vi indfører et målekursus som giver et måledommerlicens, hvorfra man kan gå videre. Der
bør være en måledommer I hver klub. Det kaldes C, B og A licens, og deles op I målinger,
regler og turneringsplanlægning. De nuværnede dommere har således A-licens
Flere tilkendegivelser under DM I skud fra interesserede medlemmer .
Det blev foreslået, at forbundet dækker aktive dommeres spillerlicens.
Ny dommerprøve holdes I November.
3. Budget 2016. Udvalgene har afleveret til kassereren.
Der er fundet midler I indeværende års budget til indkøb af regnsæt til dommerne.
4. Årets dommeropgaver. Rapporter. Evaluering af DM I skud.
Ønske om tre dommere til Hedebo doubler.
Horsensbanernes spredning ved DM er ikke ideel ud fra et dommersynspunkt.
5. Resterende dommeropgaver.
Triplerangliste I Horsens, Veteranlandskamp I Hvidovre,
SLT 4. Runde, Regionalslutspil I Stokkemarke samt DVC finale 17.okt.
Alle er dækket
6. Dommermøde: Afholdes når vi har evt. Nye regler med fra EM I Bulgarien, hvor der
afholdes dommermøde.
Lørdag d. 12.marts I Korsør.
Der udsendes forhåndsorientering om datoen og indbydelse til at komme med emner.
Emner kunne være: turneringsformen og dommernes rolle.
Vi ønsker at påsætte dommere så tidligt som muligt på sæsonen.
Vi har ønske om et møde med TU om ønsker til samarbejde om fælles opgaver.
F.eks. skal de klubber, der afholder tripleranglister selv kunne styre turneringen. Derfor skal
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der holdes kursus I øst og I vest, så der kan uddannes turneringsledere.
7. Repræsentantskabsmøde: fra TDUU er Eli på valg og genopstiller
8. DPF bestyrelsesmøde 17/8.
Referatet ligger på hjemmesiden.
9. Bestyrelsesarbejde: Bjarne har deltaget I et udvalgsarbejde om ny bestyrelsesstruktur.
10. Næste møde ons. D. 28.10
Bjarne Lomholt
Formand for TDUU
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