Notat fra seminar 2013.
Velkommen
Rigtig flot fremmøde, det er vi i DSG glade for.
Speciel velkomst til 4 nye divisionsdommere, Nicklas fra Vendsyssel, Allan og
Steffen fra Århus, og Emil fra København samt til gæster fra SVBKs
dommerprojekt. Tak til Mads Haastrup der koordinerede kørsel fra Sjælland.
Velkommen også til Bo Mølgaard, Escore ekspert, og Sven Pedersen
Habilitet.
Generelt set. Reglen. Det er dit ansvar som dommer, ikke at bringe dig selv i en
situation hvor du mister habiliteten. Meld fra hvis du kommer i situationer der kan
så tvivl om det er ok at du af den grund dømmer kampen.
Brug af medier.
Facebook, volleynet, div andre fora.
Vi ønsker ikke at I deltager offenligt i debatter om kampe eller refererer direkte
fra disse. Hvis I har kommentarer til andres div. Indlæg så send evt det til os, så vil
vi kigge på om det kræver en eller anden reaktion.
Fra Ligaklubberne ønskes at dommerne orienterer klubansvarlig og modstandere
hvis noget ikke er i orden der kan give bøde. Hvis det så ikke bliver bragt i orden,
noteres det. Dvs. Vigtigt her at tager et check sammen med klubansvarlig før
kampen, så ikke alt bliver gemt til bagefter.
Indlæg om Den Gode Evaluering.
Dette punkt for at skærpe udviklingen, da der ikke pt prioriteres udviklinger i bred
forstand. Der prioriteres i høj grad dømning i stedet.
Ønske fra DSG om at bruge dette til at skabe en feedback skabende kultur.
Vi kan alle uanset anciennitet og erfaring, have gavn af dette.
Ønske om at øge antallet af udviklinger, og efteruddannelse fra DSG, hvor vi meget

gerne ser dommere der stopper, fortsætter med at udvikle.
Spilleregeltest
- Disk om hvorvidt dommer skal tage hensyn til kampens betydning ved vurd af
ukorrekt optræden. Svar: nej, men vi skal forstå spillerens reaktion
- ved rotationsfejl skal der rulles tilbage til det tidspunkt, hvor fejlen er sket. Hvis
dette ikke kan identificeres, skal der ikke rulles tilbage
- lidt uklarhed mellem case 4.10 og 5.9. Mads har lovet at udsende præcisering,
når modtaget.
De nye regler
- er blevet offentliggjort af FIVB
- vil blive oversat
- gælder ikke endnu, de gamle gælder indtil ny besked gives
Info fra kontoret
- Carsten Parsow præsenterede sig som Kontaktperson, har blæksprutte funktion
- indstilling til at bilag sendes ind løbende
- spg: ønske om oversigt over, hvilke kampe, der afregnes
- spg: ønske om at pokalkampe også afregnes i det elektroniske system
E-score
- Bo Mølgaard præsenterede sig selv
- systemet er nemt, lavet af volley folk
- opfordring til dommerne om at tale med scorer tidligt forat sikre at teknikken er
klar
- den fysiske holdseddel er bestemmende for kampen
- der findes en sandkasse med vejledning at øve sig i ( skal udsendes til dommerne)
- disk om hvordan vi skal sikre, at der godkendes den rigtige roster
- opfordring til at alle prøver at følge med i (eller selv sidde med) e-score i kamp
- bo's mail adresse skal sendes med ud

Vi skal beklage at der var for meget støj í lokalet i den sidste del af seminaret, det
retter vi til næste gang. Vi håber at I fik noget med hjem alligevel.
På gensyn
Mange hilsner DSG

	
  

