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Dommerstyregruppens status
Dommerstyregruppen (DSG) har siden Repræsentantskabsmødet i 2007 været præget af
usikkerhed: Det har været uklart, hvilke medlemmer der er i DSG, og det har været uklart,
hvad de skal lave. Men for nærværende består DSG i tre personer:
• Jan Herneth, DT-dommer og medlem af DVBFs bestyrelse
• Torben Lykke, DT-dommer og påsætter
• Leif Sonnesen, DT-dommer og beachvolley dommer
Vi tre personer kan desværre ikke overkomme alle de opgaver, der egentlig burde løses af
DSG. Derfor er opgaver blevet prioriteret af gruppen. I dette nyhedsbrev vil vi forsøge at
fortælle, hvad vi prøver på – og opfordre andre til at melde sig til at hjælpe med DSGs
opgaver.
Vision og strategi for DSG
Som følge af usikkerheden omkring medlemmer og opgaver har vi brugt den seneste
periode på at skrive et udkast til en Vision og strategi for DSG. Denne beskriver DSGs
opgaver og mål; altså hvad vi skal prøve at gøre. Dette skal dække vore forskellige
områder inden for arbejdet med dømning/dommeruddannelse m.m. i dansk volleyball.
Vi er nu ved at være færdige med denne tekst. Men før vi gør den offentligt tilgængelig,
skal vi have den godkendt af DVBFs bestyrelse. Når dette er sket, vil vi fortælle mere
herom og selvfølgelig sende teksten til dommerne, så de ved, hvilke intentioner og
målsætninger DSG og DVBFs bestyrelse har.
Dog skal det igen bemærkes, at vi tre nuværende medlemmer i DSG ikke ser os i stand til
at løfte alle opgaver. Derfor vil visse opgaver blive nedprioriteret, indtil vi står i en bedre
ressourcesituation.
Dommerfond
Der er et problem med Dommerfonden af 2003: Vi har ikke kunnet finde fundatsen for
den. Følgelig har vi skrevet en ny fundats - også for at få ajourført dette vigtige aktiv til
videreudvikling af volleyballdommerne i Danmark. Denne fundats er indsendt til DVBFs
bestyrelse til godkendelse. Når dette er sket, vil fundatsen blive offentliggjort.

Under alle omstændigheder skal vi have valgt, hvad vi skal bruge fondens penge til. Lige
nu har vi ikke nogen konkrete projekter på bedding – men vi arbejder på det. Hvis du har
et godt forslag, så send det til DSG v/Jan Herneth (volley@herneth.dk), indtil andet bliver
meldt ud.
Opfordring til at blive DT-dommer
Alle os, der dømmer i Danmarksturneringen, har bemærket, at der er for få dommere. Der
er en række DT-kampe, hvor det er meget svært at få påsat DT-dommere. Derfor skal der
her lyde en kraftig opfordring til A-dommerne rundt i Danmark om at melde sig på DTdommerkursus.
Interesserede kan henvende sig hos Torben Lykke, torbenogrie@mail.dk.
Hvis vi kan få nogle flere DT-dommere, vil forholdene for alle dommerne, for klubberne og
for sporten som helhed blive bedre. Og så er det jo ganske sjovt at dømme DT!
Opfordring til at blive beachvolley dommer
Vor udendørs filial, beachvolley, mangler også dommere. Her er der for få dommere til at
få dækket alle elite-kampene på en forsvarlig måde. Derfor er dette et opråb til alle om at
melde sig til at dømme på sommerens DM-tour.
Der er en række gode argumenter for at dømme beachvolley:
• Beachvolley er en meget social sport grundet turneringsformen med
weekendstævner
• Sammenholdet og samarbejdet mellem dommerne er tættere af samme årsag
• Dommerne holder sig i form hen over sommeren
• Nye dommere kommer til at dømme elite med det samme
• Man får besøgt en række gode strande i det ganske danske land
• Det er sjovt og udfordrende at dømme beachvolley
Interesserede kan henvende sig hos Leif Sonnesen, leijp@tdc.dk.
Semifinaler og finaler 2008
Vi står lige over for starten af slutspillet i årets DM. I skrivende stund er semifinalerne ved
at blive fastlagt, og dommerne ved at blive påsat. Vi ønsker alle de påsatte dommere held
og lykke med disse afgørende kampe.
Til alle andre skal der her lyde en opfordring om at se disse gode kampe. Kalenderen
herfor vil kunne findes på www.volleyball.dk.
Landskamp 10. maj kl. 18.30 i Odense Idrætshal
Herrelandsholdet spiller EM-kvalifikationskamp mod Storbritannien i Odense Idrætshal
lørdag 10. maj kl. 18.30. Dette er første runde i kvalifikationen til EM. Så der er mulighed
for at se de bedste danske herrer i aktion – og give dem opbakning.
Før-DT
DSG arbejder på at arrangere et Før-DT møde, inden sæsonen 2008/09 starter.

Vi arbejder på at finde et strategisk godt sted og i rimelig tid før næste sæson. Har du
forslag til emner, som bør drøftes i dette forum, kan du skrive til DSG v/Jan Herneth på
mail volley@herneth.dk.
Yderligere information vil blive sendt ud, så snart vi er klar.
Jo flere, der kan og vil deltage, jo bedre!
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