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Information om det tekniske niveau

Kære alle
Vi har erfaret, at der er opstået en del forvirring med hensyn til det tekniske niveau blandt klubber og
dommere. Derfor denne udmelding fra DommerStyreGruppen.
Forvirringen er opstået da en orientering på mødet med Ligaklubberne er blevet forstået af flere, som en ny
regel og procedureændring der træder i kraft fra sæsonstart. Jeg skal beklage at dette er forstået som en
udmelding fra Dommerstyregruppen. Vi har ikke udmeldt denne ændring. Der er teknisk set ikke nogen
ændring, da vi fortsat bruger de internationale spilleregler (oversat til dansk) og guidelines samt casebook,
vedtaget af bestyrelsen.
Hvad vi derimod har sat i gang, er at arbejde hen imod en måde at se det tekniske niveau på, så vi tilpasser os
den internationale måde at se det på. En meget vigtig proces, da de spillere der også spiller internationalt så
ikke oplever stor forskellighed, men også fordi den måde, faktisk giver færre stop i spillet, idet færre slag bliver
dømt.
Altså mere spil og flere seværdige dueller. Men det siger jo ikke, at alle slag så IKKE skal dømmes.
Det har nogen desværre opfattet og desværre både klubber og enkelte dommere.
Som det altid har været, er det meget svært, jeg vil sige umuligt, at formulere præcist på skrift, hvordan man så
skal bedømme disse slag. Internationalt har man dog gjort et ihærdigt forsøg i år, på at beskrive dette lidt mere
detaljeret. Denne beskrivelse står i FIVB guidelines, som vi altid henviser til.
https://volleyball.dk/index.php/medlemsservice/spilleregler
For at ridse op, hvad der så gælder:
•

•

•

Dommeren skal vurdere om bolden er spillet korrekt, ud fra reglerne og guidelines (se regel 9 i
guidelines).
(Det er vigtigt at alle både dommere og klubber, læser og forstår, hvad der menes med
dobbeltberøring og ”grebet” bold (catch)).
Intentionerne er så at tolke disse guidelines/ regler på det tekniske niveau på en lidt anden måde
fremover, idet tendenserne er, at der skal ses lidt mildere på disse slag, så der f.eks. skal være
tydeligere dobbeltberøring end før, men dog stadig dømmes på dem der så er der.
Dette har vi sat i gang på dommerfronten og håber så, at klubberne vil være med til at øve os alle i at
ramme noget, vi kan være enige om i forståelse af det internationale niveau, hvor vi oplever at der ikke
bliver dømt så mange tekniske fejl som tidligere.
Dette har, og vil nok altid være, kilde til diskussion, og vores håb er, at vi i fællesskab kommer i mål, så
alle oplever om ikke en total enighed i alle kendelser, så hovedparten af dem.
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