
 
 
 

  
Idrættens Hus, d. 19. april 2014 

 
Referat DU-møde torsdag d. 10. april 2014  
 
Deltagere: Tina, Kristine, Sten og Peter (referent) 
Afbud:  
 
1. Protokol 
 DU-møde 16. oktober - intet 

 
2. Orientering 
 Kristine, Sten og Tina fortsætter i DU 

Repræsentantskabsmøde d. 29. april i Friheden 
 

3. Dommerkurser 
 Ændring af dommeruddannelsen er på vej fra DVBF 

Det kan være svært at vurdere hvilken indflydelse det har på dommerkravene i kredsturneringen før vi ser 
hvordan den nye Basisdommeruddannelse kommer til at se ud. 
Man kunne f.eks. sidestille en A-dommer med en basisdommer/B-dommer, der inden for et par år har 
været aktiv som dommer. Man kunne også lade det være op til klubberne og henstille at der påsættes 
dommere, der har kompetencen til at dømme i de respektive rækker. 
Aktuelle dommerkurser. Der bliver 4 kurser i foråret. Hillerød, Glostrup, Aarby, Amager. Det er første gang 
i mange år, vi har haft så mange dommerkurser i foråret. 
 

4. Dommerpåsætning 
 KP 

Herrer: 1. dommer Mads Haastrup, 2. dommer Michael Staal, Sekretærer: Tina Brauner/Kristine Flagstad 
Dame: 1. dommer Arne Jensen 2. dommer Cuong Nguyen, Sekretærer: Tina Brauner/Kristine Flagstad 
Mix: 1. dommer Jan Holm, 2. dommer Emil Lahti, Sekretærer: Tina Brauner/Kristine Flagstad 
Projektdommerpåsætning i kredsturneringen. Vi lader nye dommere i dommerprojektet dømme i S1/S2 til 
at starte med og følger dem tæt med henblik på at de hurtigst muligt kan dømme alle kampe. Vi tager en 
snak med et par projektdommere ud fra konkret feedback. 
TU forsøger at gøre det lettere for klubberne at deltage i kredspokalturneringen. Et af tiltagene er, at der 
så vidt muligt skal kunne påsættes projektdommere til de pokalkampe hvor hjemmeklubben ønsker det. 
DU vil gerne hjælpe og opfordrer projektdommerne til at hjælpe til når der søges dommere 

  
5. Næste møde 
 Efter Rep. mødet 

 
6. Evt. 
 Intet 
  

 
Referent 
Peter 
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