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Gen-konstituering af Dommerstyregruppen
Opgavefordelingen i Dommerstyregruppen er blevet ændret en smule: Formandsposten er
overgået til Leif Sonnesen. Opgavefordelingen ser dermed således ud:
 Jan Herneth: Bestyrelsesrepræsentant og ansvar for økonomi.
 Torben Lykke: Ansvar for påsætning.
 Flemming Munk: Ansvar for uddannelse.
 Mads Olsen: Ansvar for spilleregler og bedømmelse/vejledning og primær deltager i
protestkomite.
 Leif Sonnesen: Formand for DSG og ansvar for beachvolley.
De fleste af de underliggende arbejdsgrupper er ikke konstitueret formelt endnu. Dette er
under proces, og information vil komme ud med næste nyhedsbrev.
I øvrigt kan yderligere information findes af referaterne fra vore møder i DSG. Disse
referater findes på Dommerportalen.
Før-DT møde afholdt
DSG arrangerede Før-DT 20. september. Her var ca. 20 interesserede og spørgelystne DTdommere mødt op til snak om diverse på dommerområdet. Der blev talt lidt om DSG, men
ellers var hovedemnet de måske kommende regelændringer.
Den benyttede præsentation og referatet fra mødet kan findes på Dommerportalen.
Samarbejdsaftale indgået med Divisionsdommerforeningen af 1993
Midt i uge 41 forelå der en underskrift fra DDF'93 og DSG om en ny aftale om samarbejde.
Den nye aftale kan læses i sin helhed på Dommerportalen.
Det konkrete indhold ligner det fra den gamle aftale og kan deles op i to hovedpunkter:
 Det handler om IT service til gavn for dommerne og DVBF, for eksempel
dommerpåsætning, indtastning af dommerafregning, informationer via kommentarsiden
med meget mere. Alt det, I kender.

 Alle informationer omkring gældende spilleregler og cases: Spillereglerne i nyeste
opdaterede udgave, regeltest, cases og al andet materiale med relation hertil. DSGs
spilleregelgruppe er ansvarlig for indholdet. På Ddf93.dk kan alt om reglerne findes.
Det eneste væsentlige nye er, at tidspunkt for fornyelse er skubbet, så det falder sammen
med volleysæsonens afslutning.
I lighed med tidligere indeholder aftale ikke:
 At DDF'93 som forening er ansvarlig for andre fagområder under dommerarbejdet: For
eksempel dommerpåsætning, uddannelse og vejledning. Alle disse ting varetages
fortsat af DSG og styregruppens arbejdsgrupper, nedsat til formålet.
Dette betyder bl.a. at dommerafregning foregår elektronisk via www.ddf93.dk eller via
Dommerportalen. Der skal ikke lægges afregningsskema til klubberne eller med
kampskemaet.
DT-dommer kursus
I weekenden 3.-4. januar 2009 vil der blive afholdt DT-dommer kursus i Odense på
Blommenslyst Kro. Undervisningen vil blive forestået af Michael Andersen og Hans Ole
Nielsen.
DSG er glade for, at det nu er lykkedes at stable kurset på benene, og at der er kommet
så kapable undervisningskræfter. Nu håber vi bare, at rigtigt mange melder sig til denne
mulighed. Såfremt du kender til kandidater, der ikke er tilmeldt, så skriv til Flemming
Munk flemmingmunk@mail.dk.
Datoskema for foråret 2009
Her skal lyde en opfordring til de dommere, der endnu ikke har udfyldt datoskemaet for
foråret 2009. Datoskemaet ligger tilgængelig online, både via Dommerportalen og via
www.ddf93.dk. Vi opfordrer til, at dette udfyldes og afsendes online, senest 5. december,
så påsætterne kan arbejde med påsætningen for forårs sæsonen.
Pokalfestival 2009
Årets Pokalfestival vil blive afholdt 24.-25. januar 2009 i Odense. Nærmere oplysninger vil
blive offentliggjort på volleyball.dk.
Vi opfordrer alle dommere til at se pokalfinalerne, og give vor opbakning til de dommere,
der er aktive der.
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