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

Idrættens Hus, d. 17. oktober 2013
Referat DU-møde onsdag d. 16. oktober 2013 i Idrættens Hus
Deltagere: Tina, Kristine, Sten og Peter (referent)
Gæst: Broberg
1.

Protokol
DU-møde 14. marts - intet

2.

Orientering
Valsgaard stoppet som DT-dommer og derfor også som instruktør. Det er vi rigtig kede af at høre og det
er en stor uddannelsesressource vi kommer til at mangle. Tina skriver til Peter
Majbritt har fået job på Grønland, så hun har pt. orlov fra udvalget

3.

Dommerkurser
Der er 2-3 kurser planlagt i efteråret.
Første kursus 29.- 30. oktober i Hillerødgade. Sten hjælper til praktikken d. 30/10.
Andet kursus bliver på Amager. Evt. 4+11/11
Valsgaard stoppet som DT-dommer og dermed også instruktør. Vi hører Peter om han vil holde et kursus
på engelsk.
Status ny kursusform. Der er stadig ikke kommet nyt fra DVBF, så indtil videre afholder vi B-dommer som
normalt.

4.

Vejledning for afvikling af kredskampe
Der skal ændres nogle tider samt et par andre småting, da der igen er ændret i forhold til DT-kampene.
Derudover er vejledningen godkendt.
Tina retter tiderne til og sender til Peter.
Vejledningen udleveres til kursisterne på kurserne og sendes til alle projektdommerne

5.

Budget 2014
Overskridelse dommerpleje 2013
Gennemgang og brug af de forskellige konti i 2014.
Vi vælger at deltagelse på Før-DT ikke bliver dækket af SVBK.
Vi kunne evt. godt bruge nogle nye projektdommertrøjer. Udvalget kigger på om vi kan finde en sponsor
der kan sponsere nogle nye trøjer.

6.

Påsætning 2013
Forbrug forår: 6700,Vi ser hvor mange påsætninger vi har råd til i efteråret.

7.

Næste møde
Næste DU-møde i forbindelse med påsætningsmødet d. 15. januar 2014.
Er der brug for et møde inden aftales det på Doodle

8.

Evt.
EM var en fantastisk oplevelse – også for dommerne ☺
Referent
Peter

