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Hjælp til påsætning af dommere

Til DT-klubber med hold i 2. og 3. division
Vi mangler generelt dommere til at dømme i Danmarksturneringen. Derfor vil vi gerne bede om jeres hjælp.
Vi vil afprøve et nyt tiltag – Klubdommere til hjælp i 2. og 3. Division.
Igennem de sidste år, er det blevet sværere og sværere, at påsætte kvalificerede dommere til alle divisionskampe.
Det ser ikke ud til at blive ikke nemmere i den næste og de kommende sæsoner. Rekrutteringen af nye dommere
holder ikke trit med afgangen af dommere.
For at sikre en optimal afvikling af alle DT-kampe, vil vi derfor gerne udvide mulighederne.
Vi er sikre på at der i de fleste divisionsklubber er en sand talentmasse ud i at dømme.
Men ofte forbindes det med at være tidskrævende at være DT-dommer, hvilket kan afholde mange fra at melde sig.
Nu er chancen der for at hjælpe sin klub, og bidrage til en samlet bedre påsætning – uden at skulle bruge meget tid
på det.
Vi indbyder til opbygningen af et korps af klubdommere.
Det kan være rutinerede spillere, tidligere knap så aktive dommere, unge spillere/talenter. Klubdommerne vil blive
honoreret og i øvrigt behandlet som DT-dommere.
Vi kender endnu ikke omfanget af, hvor meget klubdommerne vil blive aktiveret, men vi vil gerne have muligheden.
Påsætningsprincipper
DVBF påsætter DT dommere så vidt det er muligt, og klubdommerne aktiveres kun, hvis dette ikke er muligt. I de
tilfælde hvor det ikke er muligt at påsætte DT-dommer, påsættes i stedet klubdommer.
Klubdommere kan i DT-regi kun anvendes som 2. Dommere, og kun i 2. /3. divisions kampe arrangeret af den klub
de er registreret hos. Dog kan enkelte klubdommere efter aftale påsættes hos naboklubber.
Hvis klubdommeren i perioden uddannes som DT-dommer, kan han påsættes på lige fod med andre DT-dommere,
dog ikke til klubbens egne kampe.
Hvad skal I gøre som klub?
Vi vil bede jer som klub, at indstille 2 klubdommere for hvert hold klubben deltager med i 2. Division og 3. Division.
Klubdommeren kan ikke være eksisterende aktive DT-dommer.
Klubdommeren kan kun være tilknyttet én klub, men er ikke låst til det enkelte hold, hvis samme klub har flere
divisions hold.
Klubben skal indsende klubdommere til turnering@volleyball.dk med oplysning om: navn, E-mail, tlf., og gerne
dommererfaring. Oplysningerne vil vi gerne om muligt have senest ved sæsonstart.
Krav til klubdommere
Det kræves at klubdommere forstår de gældende spilleregler og procedurer, og har sat sig ind i 2. dommer
opgaverne og deres udførelse.
Det anbefales at klubdommere som minimum har gennemført DVBF’s regelkursus eller Bsommerkursus/basisdommerkursus.
DVBF vil sørge for information om de gældende spilleregler.
Hvad gør DVBF
DVBF sørger for at klubdommerne bliver registreret i Vola, og de dermed kan påsættes centralt, få udbetalt
dommerhonorar, mm.
Alle klubdommere vil blive tilbudt videreuddannelse og udvikling efter aftale.
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Klubdommerne vil blive vejledt og evalueret af den DT-dommer som kampene dømmes sammen med.
Evaluering og bonus
Ved sæsonafslutning evalueres ordningen af DSG og administrationen. Ud fra resultaterne reguleres ordningen
forud for sæson 2016-17.
Alle de klubber, der har bidraget med den ønskede hjælp, vil indgå i udlodning af ”bonuspuljen”. Denne udløses i
forbindelse med den endelige dommerudligning/afregning efter sæsonen.
Spørgsmål
Har I spørgsmål eller gode ideer eller kommentarer, så kontakt os endelig.
Administrationen: Claus Bøllingtoft - clb@volleyball.dk – 28 51 78 06
Dommerstyregruppen: Mads Haastrup - madshaastrup@hotmail.com – 25 24 90 90
Vi håber I vil medvirke positivt.
På vegne af Dommerstyregruppen

Med venlig hilsen
Dansk Volleyball Forbund
Claus Bøllingtoft
Sekretariatschef
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Telefon: 43 26 27 10 (direkte)
Mobil: 28 51 78 06
E-mail: dvbf@volleyball.dk / clb@volleyball.dk (direkte)
Følg os på Facebook her: www.facebook.com/danskvolley
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