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Uddannelse og spilleregler

Et par ord om Michael
42 år og Bornholmer, startede med at dømme som 13 årig. Blev international dommer
2002 i Damaskus, dommer instruktør, kreds instruktør, medlem af spilleregelgruppen og ansvarlig for
uddannelse.
Bor i Gadstrup midt på sjælland med sin kone Sussi og 2 børn Frederikke og Nicolai

Tak til Stephan Holm. På trods af stort arbejdspres, og mange rejser, lykkedes det alligevel Stephan at finde
lidt tid til at passe DSG, såvel ved vore møder, men også ved at bringe DSG ting videre til behandling i
bestyrelsen. Så herfra en tak til Stephan for den indsats.
Da Stephan sagde farvel blev løsningen så at Hassan trådte til. Michael sagde ja tak til at gå med, og det gav
så den nye sammensætning.
Vi er alle enige om at gøre vores bedste og vi håber på jeres forståelse for hvis der er noget vi ikke når, hvad
der ganske givet vil være. I skal som altid være velkomne til at bidrage med konstruktive forslag, og vi vil
også meget gerne høre fra Jer hvis noget ikke fungerer så godt, så vi kan forsøge at rette det.
Tak for en god sæson
Men en tak skal lyde herfra for en stor indsats hos jer alle for de mange kampe I har klaret. Nogle ved vi
godt har klaret lidt flere, og en særlig tak til Jer. Vi har haft få sager, med klager over dommere, og det lader
jo til at det med at være ”medspillere” i kampene er begyndt at virke.
Vi håber I fortsat er klar til en tørn i den kommende sæson, hvor der jo nok ikke er blevet færre kampe.
Selv om vi ligger stille med turneringen, bliver der arbejdet i kulissen, og invitation til Før DT mødet er tæt
på at komme ud.
EM 12 og 13
Vi ( Hassan, Aage og Leif) har for ganske nylig afholdt opstart møder med projektchefen Mads Bang Aaen og
direktøren Mikael Trolle for at drøfte vores evt. roller ved EM.
Som udgangspunkt skal der findes linjedommere og sekretærer, og disse skal findes ved en fri tilmelding til
et informationsmøde og efterfølgende en samling med uddannelse. Der vil blive afholdt 2 møder i løbet af
efteråret. 1 i Københavnsområdet, og 1 i trekantsområdet. Her vil andre end divisionsdommere også have
mulighed for at deltage. Der vil blive behov for mange hjælpere, og alle kan jo ikke være linjedommere eller
sekretærer, men så er der andre opgaver også. Vil vil herfra opfordre alle til at bidrage på positiv vis i
frivillighedens ånd, så vi kan være med til at vise Europa og det hjemlige sports miljø, at vi i volleyball kan

løfte opgaver i den størrelse. Men der vil komme meget mere information om dette senere. Allerede på før
DT mødet vil I høre mere, og der vil komme særskilt info ud til alle.
Liga.
Den er sat i gang og det bliver interessant at følge udviklingen. Vi håber at vi kan bidrage med vores del, så
vi alle i fællesskab kan få løftet sporten en tand og nogen steder to. Men et nyt begreb har nu indfundet sig,
og vi har fundet det rigtigt at forsøge med en ny grupperingsform, da vi synes den gamle er forældet. De
berørte dommere vil få personlig besked, og vi vil orientere mere om dette på før DT.

Uddannelse:
DT kursus planlagt til første weekend i september. Med håb om god tilmelding fra den vestlige del af landet,
har vi valgt at lægge det hos Spentrup ved Randers i forbindelse med deres stævne. I må meget gerne
hjælpe til med at skaffe A dommere til dette stævne. Rutinerede divisionsspillere med B dommeruddannelsen
kan også komme i betragtning men skal så kontakte os inden tilmelding.

Beachvolley
I skrivende stund kendes den fulde Danish Beachvolley Tour ikke – og det vides derfor ikke, hvor meget der
skal dømmes herpå i år. Men der vil blive afholdt nogle stævner, så noget får vi da lov at komme ud at
dømme. Dette må arrangeres i sidste øjeblik, men det skal vi nok få løst. Når vi får yderligere informationer,
skal disse nok blive sendt ud til de berørte.
Hvad vi derimod ved med sikkerhed er, at DVBF skal være vært for en del af OL 2012 kvalifikationen i
beachvolley. Dette skal foregå på Ofelia Beach (ligger på den gamle Kvæsthusbro) i København d. 9., 10. og
11. september. Her skal vi stille med fire dommere, foruden linjedommere, sekretærer mv. Dette arbejder vi
på.
Her skal lyde en opfordring til alle om at besøge Ofelia Beach d. 9-11. september. Her kan vi alle give de
danske beachvolley dommere vor opbakning, samtidig med at vi kan se noget international beachvolley,
hvilket vi jo ikke er forvænt med på de danske strande. Endvidere skal især de danske herrespillere have så
god en opbakning som muligt i deres bestræbelser på at kvalificere sig til OL i London.
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