28.maj 2015

Referat af TDUU-møde onsdag d. 27.maj 2015 hos Bjarne, Egebjerg Bygade 12, 2750 Ballerup
1. Meddelelser. Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d.1.6. – Udviklingskonsulentens oplæg
til vinterturnering. 1-2-træner: de første to kurser er afholdt med succes og der er uddannet
12 klubtrænere. Sidste gang i Høng er aflyst, men forsøges gennemført til efteråret.
2. Siden sidst: turneringer: dommerrapporter. Blev gennemgået. Der savnes et fællesarkiv for
dommerne.
3. Triple-rangliste-turneringer. Turneringeledelse og dommerarbejde. Vi konstaterer, at der
mangler udstyr: computer og printer, som turneringslederen p.t. selv må tage med. På sigt skal
det være klubberne, der styrer turneringerne. Der kunne være et sæt udstyr i øst og i vest,
men der vil være et logistisk problem. Det virker som om spillerne får mere og mere tillid til
systemet. Vi ser ingen grund til finalespil. Det skal skrives ind, at hold som udebliver ingen
points får Vi ønsker en evaluering af systemet sammen med TU.
4. Forældelse af dommeruddannelse. Nyuddannede skal være aktive inden 24mdr. Og andre 18
mdr. iflg. klubmappen. Tre dommere er tæt på at falde for grænsen. Vi foreslår 24 mdr for alle.
5. Spørgsmål fra dommere:
Dommerens kompetence i forhold til spilleledelse i en EU, BU eller TU ? Vi henviser til
spillereglernes §39, 1.linje.
Fortolkning af dødlinjer. P.t. spilles der med dødlinjer i DK, men det ville være rigtigt at få
ændret reglerne.
- ønskede udprintning af dommermappen fra forbundet. Det kan arrangeres 1 gang årligt,
hvorefter man selv må sørge for revisioner. Til næste dommersamling udleveres en mappe
med det hele.
- dagslicencer med kvittering ligger i dommermappen – Eli sender eksemplar til Hedebo
- nemmere adgang til oplysninger. Vi går aktivt ind i det nu hvor TDUU overtager
klubmappen
- Afklaring af forsikringsforhold vedr. Brug af åbne sko og faldulykker. Vi er dækket af DIF’s
forsikringer samt af vores firtids- og ulykkesforsikring. Undersøges i bestyrelsen.
6. Kommende turneringer – dommerdækning bl.a. af SLT 2, 3 og 4. Runde, DM triple og Horsens
TR . Vi foreslår måldommere til elitedivisionens 2. Og 3. Runde da der ikke kan skaffes to
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dommere. TU og arrangørklubben informeres og bedes finde 3 måldommere på dagen idet
man minder om, at der skal tages hensyn til deres spil.
7. DM bemanding. Lodtrækningen klares af Claus eller Eli.
8. Regnskab og budget. Regnskab gennemgået. Betaling for dommeruddannelse og
klubinstruktøruddannelse fastholdes.
9. Eventuelt. Der er kommet nyt dommertøj, som bliver taget i brug ved DM. BL uddeler. Der
laves en ny dommerafregningsformular med mulighed for modregning af indtægt fra
dagslicenser.
Venlig hilsen
Bjarne Lomholt
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