Referat af TDUU-møde tirsdag d. 23.oktober 2018
1. Dommertasker.
Der er kommet tilbud på taske, målebånd: talmeter på 2m samt 20m
målebånd, knæpude og dansemester med skrue koster 900,- kr. ved 10 sæt.
Tasken udlånes til nye dommere det første år, senere kan den blive eje, hvis
dommeren fortsætter. Vi undersøger, om der kan skaffes en mindre taske.
2. Aflønning af dommere næste år
Det skal være mere attraktivt at være dommere og mere attraktivt for
klubberne, selv at have en dommer. Der bliver tale om et prøveår, hvor
dommerne får 1500.- kr. pr dag for en ranglisteturnering. En klub, der ikke selv
har en uddannet dommer betaler et tilskud på 750,- mens forbundet betaler
resten. DM puljekampe: 1000, cup +500., Skud 750.-, Rangliste 1500.
3. Dommerkursus.
Fastlæggelse af tidspunkt og sted til afholdelsen.
Lørdag d. 26.1. i Stalden, hvis den er ledig. Annonceres i spillekalenderen og på
hjemmesiden. Der laves kun A prøve.
4. Dommersamling.
Fastlæggelse af tidspunkt og sted til afholdelse. I Høng lørdag d.30.marts.
Dommerklubben som punkt.
5. Beklædningsregler.
Drøftelse af reglerne ved DM og SLT.
Det ønskes forenklet ved, at alle spillere ved DM har ens overdel bluse/jakke
gennem hele turneringen. Kun regnjakker er undtaget. Ved SLT skal reglen
være, at overdelen er klubtøj, hvad enten det er bluse eller trøje eller jakke
med klublogo. Holdene skal være tydeligt identificerbare. Problemet drøftes
med TU.
6. “Årets dommer”
Blev foreslået på et bestyrelsesmøde, som en ting, der kunne gøre det
attraktivt at være dommer, men er udsat til vi har haft en drøftelse på en
dommersamling.
7. Dommervideoer.
CEP har bedt os om at lave nogle videoer med instruktion for dommere og
spillere, hvor reglerne gennemgås. De skal laves på dansk og engelsk.
Emneforslag:
A. spilleren I ringen – føddernes placering. Cirklens placering.
B. Kuglen død? Fast forhindring.
C. måleteknik. Understøtte kugler og målebånd. Spillere 2 m væk fra
dommeren.
D. grisekast (evt. Under cirklen)
E. spilleradfærd – placering på banen.
F. Afslutning af omgang. Pointgivning, opsamling af kugler.
G. Beklædningsregler bluser, jakker og sko.
8. Næste møde: onsdag d. 9.1.2019
9. Eventuelt. Dommerkalenderen ligger på dommerklubben.
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