Til SVBK’s
Projektdommere, bestyrelse og udvalg
Sjællands Volleyball Kreds
Idrættens Hus
Brøndby Stadion20
2605 Brøndby

Idrættens Hus, d. 17. januar 2013
Referat DU-møde onsdag d. 16. januar 2013 i Idrættens Hus
Deltagere: Tina, Kristine, Sten, Arne og Peter (referent)
Afbud: Rebecca
1.

Protokol
DU-møde 28. november 2012 – Intet

2.

Orientering
Ny dommer til dommerprojektet. Kommer til påsætningsmødet i dag.
En af dommerne (fra Sønderborg) fra A-dommerkurset flytter til København efter sommerferien og vil
gerne være med i Dommerprojektet.
Budgettet blev godkendt på seneste Bestyrelsesmøde med en reducering til 15.000 på
projektdommerkørslen.

3.

Dommerkurser
A-dommerkursus i Bybækhallen. Alle undtagen en bestod.
En af dommerne (der ikke allerede er i Dommerprojektet) ønsker at være med i dommerprojektet.
En af kursisterne fra Sønderborg vil også gerne være med når han flytter til København (se pkt. 1)
Niveauet på kampene var fint og kan sagtens bruges til A-dommerkursus.
Der er udsendt forespørgsel til klubberne om ønsker til dommerkurser i foråret.

4.

Budget dommerprojektkørsel
Vi har lavet en prioriteringsliste for påsætningen i kredsturneringen.
Forudsætningen for påsætningen er dommernes ønsker.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udvikling af projektdommerne
Klubønsker – klubber med mange ønsker skal evt. selv betale transport for dommerne
2 dommere på samme kamp
2 kampe sammen
Kampens sportslige niveau/betydning
Billigste dommer (korteste anstand) hvis flere dommere ønsker kampen
De ”dyre” kampe
Få DT-dommere til at prioritere kredskampe sammen med DT-kampe

5.

DU’s fremtid
Arne og Rebecca stopper i DU
Vi forhører os hos et par stykker.

6.

Udviklingsplaner
Vi er i gang med at kigge på de dommere der har indsendt udviklingsplaner og evaluerer med de enkelte
dommere efter sæsonen.
Husk at sende notater til Tina og Peter.

7.

Næste møde
Torsdag d. 14. marts kl. 17,30 hos Tina. KP finaler og Vejledning for afvikling af kredskampe.
Kristine laver oplæg.

8.

Evt.
Sørby/Magle har 5 mixhold. Vordingborg vil måske gerne have et mixhold med i turneringen.
Send mail til projektdommere
Referent
Peter

