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Dommerstyregruppen 
 

 

DATO 5. februar 2018 

TIDSPUNKT Kl. 16.15 – 18.15 

STED Volleyball Danmarks kontor/mødelokale  

DELTAGERE Hans-Ole Nielsen (HON), Tim Poulsen (TPO), 
Claus Bøllingtoft (CLB) 

GÆSTER  

AFBUD Mads Haastrup (MHA) – orlov  

REFERENT Claus Bøllingtoft (CLB) 

 

Referat 
 

1. Referat 
Godkendelse af sidste referat. 
 
Ref. 
Er godkendt. 
 

2. Dagsorden 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Ref. 
Status på nuværende arbejde/ bemanding.  
Fremtidens dommerarbejde politisk og praktisk.  
 

3. Status på DSG 
 
Ref. 
DSG indstiller at der fremover også er et besluttende organ for sager der har politisk karakter. 
Vil et nyt navn skabe større interesse? 
Behov: 

• Påsætning (politisk) 
• Spilleregler 
• Uddannelse 
• Formidling af det faglige og påsætning 

Kan der holdes noget møde om hvordan vi får involveret flere i dommerarbejdet og uddannet flere 
DT-dommere? Evt. som 2 regionale møder, evt. i samarbejde med kredsene. Måske kan klubberne 
inddrages mere. 
 

4. Gruppering 
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Ref. 
Der skal bruges nye Ligadommere i næste sæson.  
 

5. Uddannelse og udvikling 
  
Ref. 
Der har ikke været udviklinger i efteråret, da opgaven ikke har været aftalt.  
MHA orlov. Opgaven ikke overdraget til andre. Ingen udviklinger i denne sæson. 
 
Ingen nye initiativer vedrørende efteruddannelse af DT-dommere. 
DT kursus ikke afholdt. CLB følger op med SJE, så det opdateres på hjemmeside. Skal udbydes til 
DHV-stævne. 
Der er brug for nye dommerinstruktører.  
Der skal følges op på hvordan dommertalenter bliver registreret og hvordan der følges op. Og der 
skal aftales spilleregler med SJE omkring det praktiske – dataliste, instruktion af 
dommerinstruktører. CLB snakker med SJE om at mødes. 
 

6. Påsætning  
 
Ref. 
Pt. 43 aktive dommere. 2 stopper efter sæsonen. 
Kan der i turneringsplanlægningen tages hensyn til hvordan dommerpåsætningen løses bedst mht. 
til at skaffe dommere? 
Om få år er der meget få divisionsdommere. Det er i sidste ende klubberne, der har mulighed for 
og er ansvarlige for at skaffe kursister til DT-dommerkurserne og vi derved kan få flere 
divisionsdommere.  
 

9. Eventuelt 
 
Ref. 
Intet at referere. 
 

  

  

 


