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Idrættens Hus, 30. december 2019 
 

TURNERINSGS- & DOMMERUDVALGSMØDE 

Torsdag den 10. oktober kl. 17.00 
Idrættens Hus. 
 
 
Deltagere: Ernst Knudsen, Villy Rosendahl-Kaa, Niels-Erik Broberg og Christina Cassone (referent) 
Afbud:   Mie Nonbo Holck 
 

1 Orientering 

  
Orientering fra bestyrelsesmøde 25/9. 
 

2 Kreds- og KP-turneringen 

  
- Kredsturneringen 

Turneringen er startet og umiddelbart går fint derudad. Begrænset antal kampflytninger. 
 

- Kredspokalturneringen 
Vi har pt. 4 herrehold, 5 damehold og 9 mix-hold. Jeg har forlænget fristen til 20/10. Der er 
nogle få hold der har glemt at tilmelde sig. 
 
KP-Finalerne spilles lørdag den 25/4 i Taastrup. 
 

- Talentspillere 
VD har annulleret betingelsen om at der max måtte være 2 rækker når en spiller havde 
talentstatus (fx liga-2. div, 2.div-serie1). Så nu er det tilbage til det ”gamle”: ingen 
restriktioner. 
Vi har et par sager/klubber vi holder øje med ift. Talentstatus. 
CC har tjekket op på reglerne og talt med HP om det. 
At få en talentstatus betyder ikke at man bare må spille på 2 hold. Det må og skal ikke være 
konkurrenceforvridende. Talentstatus er givet til de spiller der har mulighed for at ”snuse” 
opad. Dvs. talentstatus gives ikke nedad, men opad.  
HP siger at det er os i SVBK der skal tage fat i klubberne hvis det ene hold er fra vores 
turnering. 
Udvalget har talt sagerne igennem og holder øje med klubberne. CC giver dem besked 
herom. 
  

3 Henvendelser fra klubber 

  
- Henvendelse om spillere i Mix1 

Vi har talt om de synspunkter der er blevet sendt ind omkring mix-turneringen og fortsætter 
som sidste sæson uden ændringer. Vi har i forvejen ændret lidt på reglerne, hvor 
divisionsspillere skal søge dispensation for at spille mix. 
 

- Henvendelse om oprykningsspil ift. nr. 3 og 4 
Kommentar/Spørgsmål omkring hvorfor nr. 4 skal have lov til at spille oprykningsspil når nr. 3 
har vist at de er bedre i løbet af grundspillet. 
TU har diskuteret det i deres overvejelser inden sommerferien og holder fast ved 
beslutningen. Det kan være nødvendigt at have flere hold rangeret/seedet. Det kan jo f.eks. 
være nr. 4 er bedre end nedrykkerne. 

 

4 Budget 2020 

  
Vi har lavet et budgetforslag for TU/DU posterne til FU/bestyrelsen. 
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5 Dommer+ 

  
CC har ikke haft tid til at kigge på et Dommer+ spotkursus endnu. Planlægger et kursus i 
opstillingsfejl og gerne et praktisk kursus. Broberg forslog et tema der handler om forberedelse til 
kamp. 
 
CC er begyndt at sende mails ud til alle de nyuddannede dommere med information om den nye 
database, dommer+, hvad man skal gøre hvis man vil dømme ekstra kampe osv. Efter vi er begyndt 
på det, er der kommet flere i gruppen så vi sender stadig en del goodiebags. 
 
Fortsat mange nye dommerkurser på Sjælland. Meget positivt! 
 
Claus, Sara og jeg talte om man skulle prøve at arrangere et fælles møde mellem kredsenes og 
forbundets dommeransvarlige (i vores tilfælde DU) for at lave en plan tværs over landet. 
Der er forskellige aspekter man kunne diskutere og udfordre ved at samles omkring 
dommerområdet. F.eks. hvordan kan man gøre dommerkurserne mere tilgængelige (e-learning?) for 
f.eks. liga/divisionsspillere. Noget af det afhænger også af instruktørerne. 
 
Vi har brainstormet omkring tidligere ideer og kommet frem til at vi i år vil prøve med at tildele ”Årets 
dommer” prisen. 
DU har diskuteret frem og tilbage hvordan årets dommer skal findes/stemmes på. Da det er svært at 
vælge en enkel klubdommer på tværs af rækkerne, er der besluttet at vi kårer en ”Årets klubdommer” 
i hver klub. Da vi gerne vil følge den ”røde tråd”, vil I vi også kåre ”Årets ungdomsdommer” (en spiller 
som har spillet ungdom i løbet af sæsonen og som er under 18 år) i hver klub. 
Klubberne sørger selv for en intern kåring/indstilling og giver besked til SVBK senest 1. april. Hver 
dommer får en T-shirt med teksten ”Årets dommer 2019/20”.  
Vi har talt om dommerne inviteres til SVBK’s KP-finaler i Taastrup hvor de kan få overrakt T-shirten 
og hædret (evt. med workshop). De inviteres også til middagen efter KP-finalerne (til ½ pris?). Ellers 
sendes T-shirtene til klubben og vi håber at klubben vil lave en lille ”ceremoni”/event og tager billeder 
af dommerne. #åretsSVBKdommer til billeder og videoer. 
 

6 Næste møde 

  
Torsdag 16. januar 2020 kl. 17.30 
 

7 Eventuelt 

  
Det virker som om der er stigende interesse for stævner til seniorhold, ligesom Påskestævnet og 
Nytårsstævnet før i tiden. 
Det kræver en del forarbejde og nogen der vil drive projektet. Vi kigger på hvad det ville kræve at 
stable et lignende stævne på benene igen. Det ville kræve en del klubber/frivillige og andre rammer. 
Der er noget ”know-how” i klubber som Rødovre, Hvidovre m.m. så vi kan lave et koncept? 
 

 
 


