
1 

 

Referat 

DBTU’s dommerudvalg  

13/10/2017  

Roskilde kongres center  
17-19 

Tilstede; Jens Gullberg, Per Maae og Janni Andreassen 
 

 

Godkendelse af 

dagsordenen  
 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Godkendelse af referat 

fra sidste møde  

Referat blev godkendt. 

 

Økonomi status og 
kommende udgifter 

 

Vi er halvvejs gennem året og halvdelen af vores 
budget er brugt. Vi forventer at bruge hele budgettet.  

 

Jens kontakter DIF angående spørgsmål til kontotekster 
på vores oversigt over udgifter. 

 

Status på sæsonen 

 

Vi er kommet godt i gang. Der har været få ændringer i 

de først udgivet dommer planer. 

  
I vores næste Nyhedsbrev sætter vi fokus på reglen 

omkring spillernes trøjer især til samlingerne i Dame 
elite division.  

 

Rikke Thulsted har valgt at stoppe som dommer. Vi har 
takket hende mange gange for hendes tid som 

dommer. 

 

 

Internationalt  Jens Gullberg deltager som Deputy Ref i Belgium Open i 

november.  
 

Steen Andersen deltager på IR konferencen i Larnaca, 
Cypern.  

 

Påsætningen til CL er foretaget og spredt ud på flest 
mulige dommere, men hverdagsaftner på Sjælland 

begrænser naturligt antal ansøgere.  
 

Der er indført brug af mange bolde kombineret med 
brug af bolddrenge samt 10 sekunder mellem rallys  

regel i CL  

 

Kommunikation Som noget nyt ønsker vi at udsende Nyhedsbrev med 

jævne mellemrum. Første udgave udsendes inden jul. 

Janni undersøger muligheden for FB gruppe enten 
under DBTU eller selvstændig eller gøre mere officiel 

brug af den der allerede er for dommere. 
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Uddannelse  Udviklingen af den nye overdommer eksamen er i gang 
og forventes klar til foråret 18.  

 
Der bliver afholdt dommer uddannelse den 02/12/2017 i 

Højby på Fyn. Der laves markedsføring materiale med 

udgangspunkt i billederne fra DMU og Mark Beckmanns 
tekst. Janni laver flyer, og den deles via DBTUs og lokal 

unionernes hjemmeside og Facebook sider.  
 

Der er sendt ansøgninger på to dommere til Young 

Umpires Project – vi afventer svar fra ITTF.  
 

Dommer udvalget har færdiggjort sit bidrag til UU nye 
træner uddannelse. Det har været et fint samarbejde 

 

 

Strategi  

 

Den af DIF godkendte strategi for DBTU er udsendt. 

DoU og deres arbejde er ikke en del af denne strategi. 
Dette har dog ikke betydning for det daglige arbejde og 

kommissoriet for udvalget. Arbejdet vil fortsætte og 

vores fokusområder (uddannelse og rekruttering) vil 
forblive uændret.   

  

 

Koncept for DMU Er gennemgået minutiøst. Høringssvar indsendes til 

sekretariatet.  Vi foreslår en række præciseringer og 
enkelte ændringer. 

 

 

Eventuelt 

 

Vi mangler stadig mange fødselsdage fra dommere, JA 

udsender ny mail omkring spørgsmålet.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


