REFERAT
Idrættens Hus, 25. august 2017

DOMMERUDVALGSMØDE
Torsdag 24. august 2017 kl. 17.30
SVBK kontor (Idrættens Hus)

Deltagere:

Villy Rosendahl-Kaa, Mie Nonbo Holck Ernst Knudsen, Minja Hjordt Langer og Christina
Cassone (referent)

Afbud:
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Dommerudvalg – hvor skal vi starte?

Hvorfor?
Vi mangler dommere i kredsen men også generelt i Danmark.
Vi skal have flere dygtige/gode dommere.

Hvordan?
Trin 1
Vi skal have flere klubdommere, dvs. vi skal have uddannet flere.
 Sanktionerne skal være mere konsekvente for at bruge ikke uddannede dommere i
kredskampene
 Ændre bøderne i propositioner da de ikke er opdaterede ift. den nye dommeruddannelse
 Ændre bøden for ikke bruge uddannede dommere til 300,- (500,- hvis det er begge dommere i
samme kamp) – det skal ikke kunne betale sig at ikke bruge uddannede dommere. Forslaget
sendes til FU/Bestyrelsen til godkendelse.
 Bruge pengene fra ”dommerbøderne” til en fond som kan man søge som tilskud til afholdelse af
dommerkurser i klubberne.
 Til dommerkurserne skal vi huske at fortælle om vores dommerprojekt og hvad det indebærer.
Trin 2
Vi skal have videreuddannet vores klubdommere
Til et dommerkursus når man ikke alting i dybden og at blive en god dommer kræver det også at
man øver sig først og fremmest, men også at man kan få hjælp til at blive bedre.
 Vi skal lave et netværk af klubdommere
 Tilbyde temaaftner hvor de kan gå i dybden med nogle specifikke emner som f.eks.
o Opstillingsfejl
o Konflikthåndtering
o Sanktioner
Forslag: kunne man gøre noget under Vestsjællandstævne i november?
 Man kunne oprette en Facebook gruppe til dem hvor de kan netværke om konkret situationer
de har været ud for
Trin 3
Dommerprojektet
Dommere med en vis kvalitet som kan dømme danmarksserien og er interesserede i at dømme i
andre klubber end ens egen.
Vi vil forsøge at parre dem med nogle divisionsdommere til nogle kampe hvor de kan sparre med og
få gode fif til dommergerningen.
De inviteres til påsætningsmøderne i september og januar.
At være projektdommer er springbrættet til at evt. blive divisionsdommer – men ikke et must.
Vi skal forklare mere udadtil om fordelene/goderne i at være projektdommer: dommerpolo, 200,- pr.
kamp, transporten dækket.

REFERAT
2

Opgaver
Villy: sender forslag til bestyrelsen om bøderne samt giver dem en status.
CC: indkalder til påsætningsmøde og tjekker op på de uddannede dommere vi har – prøver at lave
en liste.
Vi skal have en afklaring om Mie skal starte op med nogle timer om ugen og tjekker kampskemaer.
Oprette FB gruppe til dommerne
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Næste møde
14/9 Påsætningsmøde
28/9 DU-møde

