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TURNERINSGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Torsdag den 17. januar kl. 17.00 
SVBK Kontoret (Idrættens Hus) 
 
 
Deltagere: Mie Nonbo Holck, Minja Hjordt Langer, Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Niels Erik 

Broberg og Christina Cassone (referent) 
Afbud:    
 

1 Orientering 

  
Minja sagde op pr. 1/1-2019. 
Villy har inviteret Broberg til dommerudvalget. Broberg har en masse viden omkring området (bl.a. 
som tidligere dommer og dommerinstruktør) og kan komme med en masse gode inputs 
 

2 Status 

 - Kredsturneringen 
Det virker som om der er mere ro på med en helårsturnering, men svært at implementere 
nye hold ved Nytår. Det virker også som om der er færre kampflytninger. 

- Kredspokalturneringen 
Vi er kommet til 2. runde i dame- og mix-turneringen som også spilles som puljer à 3 hold for 
at komme ned på 4 hold til semifinalerne. 1. runde hos herrerne er snart spillet og de går 
direkte til semifinalerne derefter. Finalerne spilles 6/4 i Rødovrehallen kl. 11 – 13 -15. Primo 
marts sender CC mail ud til holdene i semifinalerne om de er interesserede i middag efter 
kredspokalsemifinalerne. Så planlægger vi derefter. 

- Dommerpåsætningen 
Der har været lidt klag (især i mix turneringen) omkring den hårde linje omkring 
dommerpåsætningen og bøderne. 
Dog er der mange der har taget det til sig og har virkelig steppet op. Skemaerne er bedre 
udfyldt og folk er begyndt at vænne sig til at skulle uploade kampskemaerne - og det gør 
arbejdet omkring efterbehandlingen af skemaerne mere effektivt. 
Vi er også begyndt at lægge alle uddannede dommere i Vola så alle kan slå sit dommer nr. 
op. Vi er startet med at tilføje dem der kontakter os for at få deres dommer nr. og dem der 
står på kampskemaerne. 

 

3 Dommer+ 

 - Spotkurser: vi holdt kursus 3. december med fokus på 2. dommeren med Michael Andersen 
som instruktør. Tilbagemeldingen er at kursisterne var meget positive og aktive.  
Vi skal have et kursus mere i foråret og her havde kursisterne efterspurgt noget mere 
praktisk med feedback. Vi kunne prøve at tage et ungdoms GP og bruge kampene dér så 
kursisterne kunne dømme nogle kampe og få feedback fra en instruktør. 

- Facebook-gruppen ”Dommer+”: CC prøver at lægge noget ud om fredagen enten med 
videoer, fun facts eller quiz. 

- Der er blevet spurgt om der kommer tilskud til basisdommerkurserne. Pengene fra 
dommerbøderne vil ”komme retur” til klubberne ved at arrangere de ekstra spotkurser og 
andre dommerpleje tiltag. Der vil ikke komme en form for tilskud til selve 
basisdommerkurserne. 
 

4 Klubskift 

 Vi har behandlet nogle flere specielle sager omkring klubskifte. TU kigger på reglementerne til forår. 

5 Næste møde 

 Torsdag 28. marts 2019 kl. 17.00 

 
 


