Referat fra dommersamlingen 6.3.2011 i Tappernøje, fra kl. 9,30 til 15,00

Tilstede:

Niels-Erik Villadsen, Peter Ellekær, Bjarne Lomholt, Jesper Sele, Glenn Bernstein, Einar Stærk,
Jacob Erlandsen, Per Pedersen, Eli Nielsen, Niels Hammer og Lotte Büchert.

Dagsorden:

ad.1
ad.2
ad.3
ad.4
ad.5
ad.6

Ad.1

Lotte bød de nyudannede dommere velkommen i DPFs dommerstand.
Lotte takkede afgående formand for TDU Niels-E. Villadsen, for et godt stykke arbejde i DPF
og for dommerne, og han var altid velkommen tilbage for der var altid nok arbejde i
forbundet. Niels-E. Villadsen takkede.
Lotte fortalte at forbundet vil støtte Peter Ellekær som ny formand for TDU, og hun håbede
på alles opbakning.

Velkomst ved DPF formand Lotte Büchert
Året der gik 2010 og hvad kunne vi lære
Rød tråd i dommergerningen
Ændringer i internationale regler
Dommersætning i 2011
Eventuelt

Året 2010 blev kommenteret vedr. opstamning på gældende regler, der skal strammes op på
påklædning ved DM. Det blev besluttet at, hvis spillerne ikke kunne følge reglen med
påklædning, ens overdel og ingen reklamer for alkohol, blev de nægtet deltagelse på dagen.

Ad.2

Påklædningen blev igen berørt vedr. DPFs sommerlandsturnering. I denne turnering havde
spillerne også meget svært ved at følge reglen i klubmappen. Der skal foretages indberetning
til TDU/DPF med evt. billed, herefter vil klubben modtage et bødeforlæg.
TU kan eventuelt have veste som deltagerne kunne benytte. Chalot tager ideen med videre.
Bjarne Lomholt mener at det ikke være rigtigt, at spillere kan skabe sig og svine en dommer
til og derefter få at vide, at det ikke var ok. Der bør være en større konsekvens. Flere af
dommerne var enige.

Ad.3

Peter Ellekær kommenterede forskelligheden i dommergerningen, de ”gamle” dommere
kunne genkende situationen.
Vi skal blive bedre til at følge ens retningslinjer, prøvekast, overtrådt, stå mellem cirkel og
gris osv. osv., der var stor enighed mellem dommerne.
Niels-E. Villadsen mener at hvis en dommer er spiller kan han/hun godt kommentere andres
regel fejl i kampen.

Ad.4

Oversætningen af de internationale regler fra fransk til dansk blev kommenteret, og der kom
en god debat vedr. fortolkning. Peter Ellekær vil gennemgå dem og vende tilbage.

Ad.5

Alle de tilstedeværende dommere kom med ønsker, som Niels-E. skulle sætte i skema og
sende det til Peter.
Peter vil sende til alle dommerne som skal sende ønsker til bage.

Ad.6

Der var en god debat vedr. dommerkurset samt dommergerning.
Dagen sluttede med en enig dommerstand, vi skal ud og vise spillerne denne enighed.

Med venlig hilsen
Niels-Erik Villadsen
Referent

