
 
 
 

  
Idrættens Hus, d. 10. maj 2012 

 
 
Referat DU-møde onsdag d. 9. maj 2012  
 
Deltagere: Tina, Rebecca, Arne, Sten (referent) 
Afbud: Kristine, Peter 
 
1. Protokol 
 DU-møde d. 14. marts 

• Intet 
 

2. Orientering 
 • Intet 

 
3. Dommerkurser 
 Status på kurser 

• Ved B-dommer kursus i Bülowsvej hallen 25/4 var Tina til stede ved praktikdelen og orienterede 
om dommerprojektet og hjalp til med den praktiske prøve. 

• 2-3 lovende talenter på kurset 
 

A-dommerkurser – opfølgning fra seneste møde 
• Instruktørerne har samstemmende anbefalet at man IKKE indfører praksis med at kusister kan 

læse teorien hjemme og kun møder op til teoretisk og praktisk prøve. Der kan være særlige 
tilfælde, hvor dette KAN være en sidste mulighed, men så skal det vurderes case-by-case. 

 
4. KP finaler og Kval. stævne 
 Evaluering 

KP finaler: 
• Intet dommerarrangement pga DM-finaler og kval-kampe trak alle instruktører og DT-dommere. 

Vi måtte selv lave om i påsætning i sidste øjeblik, da vi blev nødt til at afgive to dommere til 
liniedommertjanser til DM finale i Holte 

• Generelt god indsats af dommerne ved arrangementet. 
• Lidt beklageligt, at der var noget logistisk forvirring i forbindelse med spisning bagefter 

 
Kval stævne 

• Da et hold meldte afbud dagen før blev kun en enkelt kamp gennemført. Der var to 
projektdommere til at dømme og en som sekretær. 

• Ingen problemer ved stævnet 
 

5. Visioner/Handleplaner dommerprojekt (se bilag – det er side 1 der er vigtigst) 
• Pga mandefald ved dette møde foreslog Tina, at punktet udsættes til et ekstraordinært DU møde 

– Tina lagde vægt på, at hun meget gerne ville have Peter med som sekretær og tovholder, når 
dette punkt skal behandles. Der var ingen indsigelser mod dette. 

• Vi prøver at arrangere et ekstraordinært DU møde sidst i maj med dette punkt på dagsordenen. 
  
6. Årshjul (se bilag) 

• Årshjulet gennemgået 
• Arne have lavet nogle gode tilføjelsesforslag, som DU godkendte 

o A-dommer kursus i forbindelse med HVK-Cup i Hvidovre (september) 
o Møde m instruktører/vejledere (august /september) 
o Møde/evaluering med aktive dommere om udviklingsplanerne (april/maj) 
o Punktet m A-dommer kursus i marts ændres til et optionelt punkt, hvis der er deltagere nok 
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7. Næste møde 
 DU-møder 

• Onsdag d. 30/5 kl. 17 hos Tina 
• DU møde i forbindelse med påsætningsmøde 3/10 kl 16:45 på SVBK’s kontor 

 
Påsætningsmøde (september/oktober) 

• Påsætningsmøde 3/10 kl 19:30 på SVBK’s kontor i Idrættens Hus 
 

8. Evt. 
 • DU’s forretningsorden gennemgået – ingen bemærkninger 
 

Referent 
Sten 
 


