Referat af TDUU-møde onsdag d.31.august 2016, kl. 19:00
Hos Bjarne Lomholt, Egebjerg Bygade 12, 2750 Ballerup
Deltagere: Eli Nielsen, Claus Pedersen samt under pkt.1. Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg
og Kenneth Dreyer.
Dagsorden
1. TDUU’s input til en strategi-aftale med DIF.
Dommeruddannelse gratis. Det skal bliver det mere attraktivt at være dommer. Hvordan holder vi på
nye dommere. Konflikthåndtering bør indgå som en del af et uddannelsesspor sammen med
træneruddannelsen.
En international dommer kan skabe en informationsvej til internationale kontakter. Ønske om besøg
af Mike Pegg evt. til en dommersamling (alm. Drift). Hver klub har en dommer.
Vi skal være opsøgende for at finde kandidater til dommerkursus. Til talenttrup- og
landsholdssamling skal vi motivere spillerne at melde sig til dommerkursus – evt. international
dommer. Klubtræner uddannelsen tilbydes som en del af strategien.
Vi ønsker i løbet af året nedsættelse af arbejdsgrupper til turneringer mv.
2. Siden sidst: Møde med spiller vedr. klager, DM i skud m.v. Foreløbig sæsonevaluering. Afgang af
dommere.
Der ønskes et samarbejde med TU om regler og procedurer.
Ønske om superslowoptagelser til DM i skud.
3. Tidspunkt for næste dommerkursus. A- og B-licens samt C-kursus, der endnu ikke er gennemført.
Banner på hjemmesiden, der reklamerer for at tage dommeruddannelsen. Start med C-dommere,
hvor man kan skrive sig på på hjemmesiden. Derefter kan man gå videre til B-uddannelsen. Ikke
spillende dommer, får kørsel og forplejning. Dømme i SLT og DM.
Se beskrivelsen i dommermappen vedr. C-licensen. BL formulerer opslag.
4. Blanketter. Har vi de rigtige eller skal de ændres? Spørgsmål fra sekretariatet.
Vi ønsker det mere ensartet udformning med automatisk forsendelse til kasserer og udvalgsformand.
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5. Kommende begivenheder. Dommerdækning og klubtrænerkursus. Det sidste bliver iflg- aftale med
Kenneth afholdt i oktober i Odense og Nordfalster.
Der skal dommer på DVC-finalen 15.oktober.
6. Eventuelt.
Ingen bem.
7. Næste møde.
Efter formandsmødet d. 16.10 i idrættens hus. Start kl. 14.
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