Referat
TDUU-møde 28.september 2017 kl. 19:00
Deltagere: Eli Nielsen, Claus Pedersen, Bjarne Lomholt.
Dagsorden:
1. Resten af sæsonen. Skud og EM
Planlagte dommere til skud: Glenn H, Peder, Claus, Glenn B, Einar, Bjarne, Mathias (føl),
EM for veteraner foregår fredag d. 6/8 – søndag d.8/8. Der er to dommere pr.dag.
2. Kontrol af kugler. Drøftelse af kuglekontrol på baggrund af international kendt sag om præparerede kugler.
Både modstandere og dommere kan kræve kugler kontrolleret.
DPF har en boulhonette – et fad, som kan bruges til at afsløre præparerede kugler. Medtages til DM fra
semifinale samt SLT-4. Til ranglisteturneringer kan dommeren konfiskere mistænkelige kugler for nærmere
undersøgelse.
Vi vil opfordre spillerne til at checke deres kugler mht inskriptioner af producent, vægt og kode som alle skal
være læselige.
3. Dommerside
En dommerside kunne indeholde dommerrapporter, fortolkninger og regler.
Adgang kun for aktive dommere.
Udvalget kontakter sekretariatet vedr. Muligheder og spørgsmålet om, hvem der skal administrere?
4, Dommerrapport: Der foreslås en ny udformning f.eks. med rubrikker der skal udfyldes om hvem der har fået
advarsler og kort, samt hvad der har været af tvivlspørgsmål.
Foreligger der allerede noget, dommerne kan udfylde og sende ind til hjemmesiden, hvorfra det kan trækkes ud
igen af dommerne? Sekretariatet spørges.
5. Dommersamling. Spørgsmål om vi skal holde en samling inden jul og evaluere sæsonen?
Vi beslutter at vente til foråret.
6. Hedebo Open. Drøftelse af dommernes funktion under Hedebo Open. Problemet tages op med TU.
7. Disciplinærudvalg. (Claus)
I §40 I reglerne nævnes et disciplinærudvalg. I forhold til andre sportsgrene mangler der en spillerrepræsentant I
vores konstruktion.
8. Einar Stærk har holdt prøve med Peter og Mathias Ellekær, som begge er blevet dommere, A og B.
9. Eventuelt. (repræsentantskabsmøde)
10. Næste møde
Efter rep.møde
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