Til SVBK’s
Bestyrelse, udvalg og projektdommere
Sjællands Volleyball Kreds
Idrættens Hus
Brøndby Stadion20
2605 Brøndby

Idrættens Hus, d. 15. marts 2012
Referat DU-møde onsdag d. 14. marts 2012
Deltagere: Tina, Rebecca, Sten, Arne og Peter (referent)
Afbud:
1.

Protokol
DU-møde d. 18. januar - intet

2.

Orientering
Kontoret flytter ikke til stueetagen alligevel
DVBF får brug for dommere til U16 DM i Ishøj 12.-13. maj

3.

Dommerkurser
Henvendelse fra A-dommer kandidat der gerne vil tage teorien derhjemme og praktikken til kamp.
Da dialogen på kurset er en stor del af uddannelsen rådfører vi os med dommerinstruktørerne.
Status på kurser. Der bliver kun 1 B-dommer kursus i foråret, da der har været meget få tilbagemeldinger
fra klubberne.
A-dommerkurser – optimering af praktik. Det fungerer ikke med hele kampe, da det er svært at få
puslespillet til at gå op for instruktørerne og de skal ud mange gange.
Hvis der bliver et U21 GP stævne i VK Vestsjælland vil vi gerne bruge det til praktik

4.

KP finaler 14. april
Vi synes det er svært at lave et arrangement for dommerne i år, da der er for mange udfordringer omkring
kernepersoner.
Vi forsøger at få en af vores instruktører til at komme og være udvikler dommerne evt. samlet efter sidste
kamp.
Evt. 4. finale for mænd spilles på Fyn samme dag (Rebecca og Sten skal deltage som linjedommere der)
Påsætning af dommere/sekretærer til kampene. Peter inviterer projektdommerne. Sten og Peter
påsætter.

5.

Dommerprojektet/Klubrapporten
Svarene i rapporten der vedrører dommere blev diskuteret.
Vi har prioriteret 4 punkter og er i gang med at lave handleplaner for dem.
Handleplaner til målsætningerne tages op på næste møde, hvor udvalget inden mødet kommer med
forslag til handleplaner.

6.

DU 2012-13
Alle fortsætter i udvalget. Vi har ikke pt. nye emner, men er interesseret i flere i udvalget. Vi spørger et par
stykker.
Tina stiller op til bestyrelsen.
Beretning – input til Sten.
Beretningen skal være færdig senest 1. april

7.

Næste møde
Onsdag d. 9. maj kl. 17 hos Tina
Handleplaner, årshjul, påsætningsmøder (onsdagen i 3. spilleuge)

8.

Evt.
Påsætning DT contra SVBK
Ændringsjournaler diskuteret
Årets dommer
Referent
Peter

