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Hassan bød velkommen, og var glad for at se så mange fremmødte. Især set i lyset af, at mødet med
kort varsel forinden var blevet flyttet til Holte. ”Det er dejligt, at folk er så entusiastiske, selvom mødet
blev flyttet”, udtrykte en glad DSG-formand
Indlæg fra Internationalt dommerseminar (her henvises til præsentationen, samt understående bullits).
På seminaret var det dejligt at se, at vi i DK allerede er nået meget langt i forhold til det, som man
ønskede at implementere på europæisk plan. Vores seminar omkring ”Den gode Dommer” var som
taget ud af den sammenhæng, som blev præsenteret på mødet i Slovenien.
Dommeren skal være medspiller i kampen.
Vigtigt! Dommeren skal forstå, hvorfor spilleren eller træneren henvender sig til dommerparret. Især i
de tilfælde, hvor et holdmedlem eller træner forsøger at aflede opmærksomheden fra sin egen dårlige
præstation, skal vi forsøge, at sige fra – stadig på en god måde.
Dommerens kendelser må ikke være mekaniske, men skal i stedet afspejle dommerens gode forståelse
af spillets ånd.
Tillid og respekt mellem dommerne og kampen.
Opnå accept fra alle deltagere – ikke ved at lade dem bestemme, men ved at have forståelse for deres
aggression, og basere sine kendelser på fakta. Det betyder, at spilleren ikke må få indtryk af at man er
”vild” med at dømme en fejl, men man rent faktisk ønsker ikke at kalde fejlen.
Dommeren skal være klar til at indrømme sine fejl efter kampen – det er svært at diskutere med en
dommer, som giver spilleren ret! Vi opnår meget kredit ved at indrømme vores fejl. Der er jo ikke
nogen grund til at benægte, så lang tid man ved, at man har gjort sit bedste.
Man skal som dommer kende regler, casebook og guidelines indgående for at kunne bruge sin brede
vifte af kendskab til dette, for at kunne bruge reglerne rigtigt.
Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at dommeren kan bøje reglerne lidt, for at kunne afvikle
kampen på bedst mulig måde. Det er ”leadership”.
Mindre forsinkelser kan være ok – se i øvrigt omkring mere omkring udskiftninger.
Mikael Trolle informerede herefter om EM og VolleyLigaen (her henvises ligeså til informative slides)

EM:
-

Positive tilkendegivelser fra mange dommere, ligesom der har været godt samarbejde med DSG samt
internationale dommere.
Vi har brug for alle gode kræfter – både som linjedommer, sekretær, dommerservice og mange andre
ting.
Dommerne besidder rigtig meget god viden, som forbundet har stor brug for til EM.
Der vil blive udsendt brev i uge 35, og man skal i den forbindelse ikke tænke over praktiske ting – MELD
TIL, og så finder vi ud af det…

VolleyLiga.
-

Den starter nu.
Der vil forhåbentlig blive flere regionale ungdomshold fremadrettet.
Vi skal skabe de bedste rammer omkring vores god produkt.
Der vil være en implementeringsfase, hvor man forsøger at løfte niveauet løbende.
Grundet EM har visse processer været speedet op, men dette er kun positivt.
Vi dommere er en del af noget større – derfor skal vi forstå hvor vigtig vores rolle er i produktet
VolleyLigaen. Vi er nødt til at se ordentlig ud, da vi er en del af produktet også.

-

-

LigaGruppen udvikler Ligaen, men det er TSG der har den daglige kompetence i afviklingen af
turneringen.
Man implementerer løbende krav/forventninger til sæson efter sæson.
Dommerne skal evaluere kampene – dette bruges konstruktivt. NB! Reglerne skal overholdes.
TSG/Ligakonsulent tjekker løbende op på at klubbernes udvikling er positiv efter de opstillede mål.
Det vil nogle steder være en marginal ændring, men dette skal vi ikke lade os slå ud af. De skal nok
komme med.
Livescore/E-scoresheet bliver implementeret fra sæsonstart. Livescore bliver ikke dommerens ansvar,
men vi vil modtage vejledning, og vi må naturligvis gerne hjælpe, uden at det dog må flytte dommerens
fokus nævneværdigt fra kampen.
Det er fortsat det fysiske kampskema der er gældende.
Der bliver rundsendt informationer omkring dette
Der kommer løbende opgraderinger af dette.
Henrik Petersen, DVBF informerede mere omkring proportioner om volleyligaen. (også her suppleres
med slideshow).
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Der bliver lavet evalueringsskema, som skal udfyldes sammen med en repræsentant fra klubben.
Ved udfyldelsen af skemaet gør vi ikke sporten nogen tjeneste, hvis ikke vi rapportere dette – så bliver
klubben aldrig bedre. Derfor er det vigtigt, at vi registrere det som det faktisk er. Også for at der ikke er
nogen slinger i valsen og, ”ham vi havde i sidste weekend, sagde ikke noget til det”.
Der var en opfordring fra Peter Valsgaard om at hvis alt var ok, så skulle svaret være ja.
Der bliver en stævneansvarlig, som har det overordnede ansvar for at alt spiller efter hensigten, og skal
ikke have andre opgaver end det overordnede ansvar – se i øvrigt slideshow for yderligere beskrivelse
af arrangørklubbens forpligtelser.
Bolden MVP 200 udgår. Denne må under ingen omstændigheder bruges i Ligaen, men kan
undtagelsesvis benyttes i lavere rækker.
Speekning under Ligakampe er nu et must!
Beklædning: Udeholdet er ansvarlig, da hjemmeholdet har fast kampuniform. Vi skal registrere, hvis
holdene ikke opfylder kravene til forskellighed. Det er en del af produktet.
Kampen skal dog afvikles uanset hvad.
Coachteam skal nu være ens påklædt efter de gældende regler – se proportioner.
Der bliver udsendt en vejledning til kampafvikling for 1. og 2.divionskampe.
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at man skal benytte protestskemaet fra volleyball.dk til at
indberette ved udvisning, diskvalifikation og protester. Begge dommere skal i disse tilfælde indsende
en redegørelse inden for 24 timer.
Mads Olsen opfordrede alle til at indsende redegørelserne uden at samstemme forklaringerne, da det
vigtigste for afgørelsen af protestsagen er, at redegørelserne er så objektive som muligt. Såfremt en
dommer har lavet en fejl, giver det meget større respekt for dommerstanden som helhed, hvis fejlen
bliver rettet.
Aage Christensen m.fl. forespurgte hvorfor man ikke længere offentliggør protestsager, men alene
offentliggør karantæner. Dette er et politisk spørgsmål, som afgøres af TSG. Der lød et samstemmende
ønske fra forsamlingen og DSG om at vi offentliggør afgørelserne, så alle kan lære af eventuelle fejl.
HEP gjorde opmærksom på, at alle sanktioner efter kampens afslutning skal registreres på
kampskemaet, som var det sket under kampen.
HEP gjorde opmærksom på, at en straf efter kampens afslutning ikke har nogen konsekvens. Rødt kort
kan ved gentagelse give karantæne.

Linjedommere til EM:

-

-

-

Alt omkring EM sker af frivillighedens vej. Der er ikke penge i budgettet til at aflønne frivillige under
EM. Belønningen/betalingen sker ved at man får lov til at deltage i et meget stort arrangement, og man
får lejlighed til at se volley på et meget højt niveau.
Udover dette får man også en bustur samt gratis adgang til finalerne i Parken.
Se i øvrigt tidslinje for uddannelsesforløb.
Det er vigtigt at alle interesserede melder sig til. Det praktiske skal DSG m.fl. nok løse, såfremt der er
praktiske forhold som evt. står i vejen for en persons deltagelse.
Linjedommerne vil blive udvalgt frem mod de sidste 5 i Parken.
Der vil blive flere lejligheder til at træne. Vi har fået lov til at have linjedommere med til udvalgte
elitekampe og finaler. Dette sker også af frivillighedens vej, da dette var betingelsen fra klubberne for
at det kunne lade sig gøre.
Morten Andersen udtrykte et ønske om at man udsendte information om hvor meget frihed der
kræves af den enkelte linjedommer.
Leif Sonnesen mente at man skulle regne med ca. 1 uge til EM i Randers og 2 uger til EM i 2013.
Der vil være mulighed for at deltage i kurser på tværs af landsdelene.

Gruppering.
-

Formålet med den nye gruppering er at lette et uvæsentligt arbejde med at gruppere dommere. Det
giver ikke mening af have 5 grupper, når der ikke er flere dommere.
”Ligadommer” er overbygningen, men det er vigtigt, at vi stadig er én samlet flok, så der er ikke ændret
noget i den retning
Vi skal stadig være sammen med til at spotte talenter, og sørge for at få dem tilknyttet sporten.
Vi har grupperet på baggrund af udviklinger.

Udvikling:
-

-

Som ligadommer er man automatisk med i bedømmerkorpset, og man kan således godt blive påsat til
at lave udvikling, hvilket vi forventer at man gør.
Vi opfordrer alle til at deltage i MVK’s elitestævne, da det stort set er eneste tilbageværende mulighed
for at varme op før sæsonstart. Der vil til stævnet være udviklere tilstede ligesom John Winkler vil være
repræsentant for DSG, og han vil tage sig af eventuelle gnidninger mellem arrangørklubben og
dommerne.
Der er igen i år honorar kr. 65 / kamp.

Cases:
- Henstilling for forsinkelse SKAL noteres på kampskemaet. Vi skal blive bedre til at notere den første
sanktion for forsinkelse (henstilling) på kampskemaet, da man ikke først kan give holdet en mundtlig
henstiling, og derefter en ”rigtig” henstilling, og derefter en straf.
- Vi skal nu i Ligaen benytte paddles til udskiftning. Dette SKAL bare fungere fra dag 1. Derfor skal vi ikke
tillade udskiftninger, hvis det ikke foregår korrekt.
- Såfremt der anmodes om en udskiftning uden paddles eller med en forkert paddle, afvises
udskiftningen og alle yderligere anmodninger om reglementerede afbrydelser (herunder også timeout). For at vi ikke kommer ud i vurderingssager, så bliver vi nødt til at understrege at ALLE disse regler
gælder fra sæsonstart. Klubberne får dette af vide, og vi er nødt til at håndhæve dette.
- I det hele taget, skal vi være en smule mere skarpe på kravene til procedurer, uden dog på nogen måde
at blive krakilske.
- Der blev understreget, at man ikke kan give et rødt kort for at sparke til bolden. I det hele taget skal vi
være klar over, at det ikke nødvendigvis giver gult kort at sparke til bolden. Kun når det er til fare bliver
det til grov optræden (gult kort) – se i øvrigt casebookens tekst.

-

Case med video blev diskuteret indgående. Humlen i dette var, at det er essentielt at dommeren i
enhver situation forsøger at fornemme hvad kampen har brug for.
SRG’s holdning til denne case var, at spilleren skulle tildeles et gult kort, og serveren kunne tildeles en
sanktion for forsinkelse.

Evt.:
-

-

-

Der blev kort nævnt, at vi arbejder på at udskifte dommeruniformen til en ny, som matcher de øvrige
officials fra forbundet. Sættet kommer fra Errea, Italien, hvor der er lavet en super-deal med taske,
jakke, uniform m.v. for ca. kr. 1200.
DSG henstiller til forbundet at der gives en stor del af tilskud til dette.
Der blev ytret bekymring om hvorvidt der blev lavet et A og et B-hold.
Leif Sonnesen mente at dommertrøjen skulle være rækkespecifik, således at alle dommere, som
dømmer en Ligakamp, har den ”rigtige” uniform på. Der vil altid være afbud, som kan give
udfordringer, men det må vi løse hen af vejen.
Der blev ikke ytret de store bekymringer over økonomien i dette.
DSG oplyste, at uniformen var på tegnebrættet, og vi var glade for de mange positive tilkendegivelser,
og vil arbejde videre med dette.

Hassan takkede for det store fremmøde, og den store interesse. Det tegner godt for fremtiden. Yderligere
ønskede Hassan alle en god sæson, og håbede at alle vil være med til at bidrage til at gøre hinanden og
sporten endnu bedre i den kommende sæson. Mødet sluttede herefter i god ro og orden.

På vegne af DSG
Mads Olsen

