Referat fra DFU dommer årsmøde Præcision(classic og speed) 22.11.2020 13-15
Årsmødet blev afholdt på Teams online pga den rådende corona situation.
Ordstyrer: Ditte Sølbeck
Referent: Helle Bendt/Ditte Sølbeck
Deltagere:
Susanne Andersen
Kent Mattesen
Ditte Sølbeck
Helle Bendt
Leif Frederiksen
Ole Kobberup
Helle O Rasmussen
Susan Hatting, Bente Siggaard Andersen og Anette Lundtoft var desværre forhindret i at deltage.
René Hansen, præc springer og repr. fra SU og Peter Dam, præc springer og repr. for præc udvalget deltog
som ressourcepersoner/gæster på onlinemødet.

Forslag til dagsorden udsendt via facebookgruppen:
1. Drøftelse af forhold generelt til konkurrencer - Ditte Sølbeck
2. 1´ er og springleder til konkurrencer fremover/overdommerfunktion - Ditte Sølbeck
3. Opfølgning dommerveste, PC og stempler
4. Dommerprøver fremadrettet og årsudtjek 2020
5. Antal dommere til konkurrencer
6. Budget (2000 kr) - spørgsmål fra Helle Bendt
7. Udstyrsopbevaring – spørgsmål fra Helle Bendt
8. Afregning ved mødedeltagelse for dommere - spørgsmål fra Helle Bendt
9. Ny sæson – hvem er klar?

Ad.1.
Et bredt emne, som vi kom ind omkring i nogen af de andre punkter, da punktet var svært at blive konkret
på.
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Der blev dog drøftet konkret:




Der savnes en opdateret oversigt over rekorder på DFU hjemmeside, så vi kan være klar hvis en
tangering af en rekord bliver aktuel. Herunder blev det drøftet om der ifm rekorden i Blokhus er
blevet indsendt noget fra Jiri. Flere mente at der var indsendt til DFU. Ditte Sølbeck kontakter
Torben Glud og videregiver, at Bente Siggaard Andersen evt. ved mere.
Al den viden vi sidder inde med i gruppen må vi på bedste vis forsøge at dokumentere. Vi skal
finde ud af hvordan og hvor vi gør det bedst, således udskift i dommergruppen ikke bliver
skrøbelig, som vi selv har oplevet i sidste periode.

Ad 2.
Fremadrettet så ønsker dommergruppen, at der udpeges en 1´er og en stævneleder til konkurrencerne. I
den forbindelse er det ikke hensigtsmæssigt at disse personer selv deltager i konkurrencen, da det er
oplevet, at score m.m. kan få indflydelse på, hvilken beslutning man træffer. Stævneleder, overdommer
og 1´er er den gruppe, der tager beslutninger om afvikling af konkurrencen.
Dommergruppen ønsker, at der udvises disciplin fra deltagere både ift. at man er tilmeldt rettidigt inden
konkurrencen (så dommerne kan forberede sig), at man under konkurrencen respektere beslutninger om
stand by, stand down etc. og at er man tilmeldt så deltager man i hele konkurrencen, medmindre man
bliver skadet eller der er anden god grund til ikke at fortsætte sin deltagelse. Man kan ikke køre til og fra
en konkurrence som det selv passer én og man kan ikke møde op på dag 2 uden forudgående aftale med
dommerne.
Vi er enige i, at når Jiri er i Danmark så er han overdommer (hvilket også er et ønske fra springerne) og at
der i de situationer udpeges en næstkommanderende, som tager sig af alt det praktiske ifm.
konkurrencen.
Altså de opgaver, som vi også normalt varetager som overdommer, når det ikke er Jiri der er
overdommer.
Disse opgaver er:










Kontakt med stævneleder/klubbens formand ift. forplejning og overnatning. Rene´(SU) har i øvrigt
tilkendegivet, at der generelt opgraderes på sovefaciliteter til dommerne fremover, så her må vi
gerne være skarpe på hvad de tilbyder os, og evt. kontakte René, såfremt klub og overdommer
ikke kan blive enige.
Sikre at klubben stiller med det antal hjælpere de skal
fordele opgaver imellem de deltagende dommere
have overblik over om der er dommere/elever, der skal checkes ud
Have overblik på hvilke eksisterende rekorder der er i disciplinen
står for morgenbriefing - Helle B. kontakter Jiri for at få input til hvad det er vigtigt at vi siger. Jiri
havde et super indlæg til morgenbriefing i Blokhus, hvor han kom ind på mange af de vigtige
elementer vi som dommergruppe har fokus på.
Danner overblik over tilmeldte og indskriver på pc (eller uddelegerer)
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Jury vælges ved start briefing. Jury består af en rep. Fra Hvert hold. Stævneleder og overdommer
indgår i Jury.
Ad. 3.
Ditte har været i kontakt med Nikolaj Larsen, DFU og dommerveste er bestilt. De er stadig ikke kommet.
Nikolaj Larsen har meldt tilbage, at vestene først kommer til foråret.
Der vil blive trykt Judge på ryggen.

Den ene PC vi har er p.t. hos Ditte Sølbeck, så den står tørt og sikkert.
Ditte Sølbeck har ansøgt DFU om at få købt en PC nr. 2. Ansøgning desværre afslået. Ditte har ansøgt igen,
og Nikolaj har meddelt, at han ser om der er penge på budgettet. Der afventes svar herpå.
Ift. back up ved evt. nedbrud på den PC vi har nu, så må vi score manuelt og ift. vindudstyr så er der et
backupsystem.
Vigtigt at den PC vi har nu opdateres x 1 i måneden. Der er ikke p.t. kørt backup på de
exceldokumenter der ligger på PC, vi må overveje om det er nødvendigt.
Skyscore skal opdateres inden sæsonstart – Ditte sørger for dette.

Stempler har de fleste nu fået. Enkelte mangler. Tag kontakt til Freja fra DFU på dfu@dfu.dk så bliver det
sendt hjem til jer, der mangler at få jeres stempel.

Ad 4.
Vi er p.t. 9 dommere med licens, heraf 4 dommere der har FAI/CISM licens i Accuracy, 3 har derudover
også CISM licens i FS og 1 har FAI/CISM licens i Style.
Ole Kobberup mangler at blive checket ud som national dommer. Der er p.t. ikke nogen der har kendskab
til nogen nye dommeraspiranter.
Tidligere har det været Anette Lundtoft, der har checket nye dommere ud.
Ditte Sølbeck tager kontakt med Anette Lundtoft ift. Om det vil være ok, at Helle Bendt overtager den
skriftlige del af dommerlicensdelen. Update: Anette har sendt materiale til Helle Bendt til gennemgang for
at sikre at nuværende regler følges i testen.
Ellers er det sådan at alle godkendte nationale dommere kan checke elever ud og checke hinanden ud.
Det blev aftalt at vi én gang årligt (senest på årsmødet) sikrer os, at vi alle er tjekket ud.
Hvis ens licens er ved at løbe ud, henvender man sig til en anden dommer for udtjekning.
Udtjekning som national dommer gøres når man har været elev i min. 2 år, har dømt i 4 konkurrencer og
dømt i alt minimum 200 spring. Desuden en Teoretisk test som består af en test i disciplinen
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(internationalt og nationalt), og en test med spørgsmål omhandlende GS og section 5. Testen kan foregå
online eller ifm. et møde, et seminar eller en konkurrence. Det skal afklares om Anette Lundtoft vil
fortsætte med at checke elever ud på den skriftlige del. Helle Bendt afklarer når opdateret test er klar.
Testen bruges når dommerelev skal have sin nationale godkendelse og kan benyttes til enhver tid når man
skulle ønske at få sine færdigheder testet f.ex. ved det årlige udcheck eller efter en længere pause.
Når alt er checket op vil Helle Bendt skrive et tillæg på DFU´s hjemmeside, hvor det står beskrevet hvad
kravene til erhvervelse/opretholdelse af dommer licens er.
Ditte Sølbeck har planlagt en dag for præcisionsdommerne d.2.5.2021 fra 9-15 i NJFK ifm. en planlagt
kraftcenterweekend for præcisionsspringerne. Her opfordres alle præcisonsdommerne til at deltage så vi
kan få checket vores udstyr, træne med udstyret ifm. træningsspring, blive checket ud som national
dommer(Ole og andre der mangler grundet Covid19), samt checke op på andet vigtigt for
præcisonsdommergruppen.
På sigt vil der på DFU´s hjemmeside fremgå hvem der er godkendte dommere.

Ad. 5.
René fremlagde forslag til antal dommere og hjælpere til konkurrencer fremover:
DM, NJFK i Aars : 2 hjælpere, 1 overdommer og 4 dommere
Blokhus: 4 hjælpere, 1 overdommer og 5 dommere.
Viking, DFC i Tureby: 2 hjælpere, 1 overdommer og 3 dommere
Haraldsminde, SDV i Viborg: 2 hjælpere, 1 overdommer og 3 dommere

Drøftet om vi til Blokhus bør stille med alle de dommere der har mulighed for at deltage. Det er en
international konkurrence med mange deltagere, et højt niveau og stort publikum. René Hansen tager
dette input med videre til Torben Glud.
Update: Ditte har talt med Torben, som holder fast i 5 dommere og 1 overdommer.

Ad.6.
Budget for præc dommer er på 2000 kr. Budgettet bruges til bl.a. de veste der er på vej, dommerstempler
og diverse småting. Nikolaj Larsen meddelte tidligere, at der ikke afholdes mødeudgifter, men efter ny
mail korrespondence, er der åbnet op for at afholde forplejning af dette budget.
Ole Kobberup har bilag som han ikke har fået dækket endnu – Alle bilag skal fremover afleveres indenfor
14 dage, ellers dækkes disse ikke.
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Indkøb af materiale til speedpræc. Det er vel ikke rimeligt at dommernes budget skal bruges til at købe
spraymaling, tæpper til speedpræc etc. – Svar: nej, kontakt SU md disse ting.
Update på budget:
Vores transportudgifter ifm. konkurrencer går fra et separat samlet dommerbudget (40000 kr. i 2020).
Forplejning og overnatning går på klubbernes tildelte budget, på nær DM og Blokhus, som dækkes af
budgettet på de 40000.
Helle Bendt stiller spørgsmål: I budget 2021 er det samlede dommerbudget skåret fra 37.500 (2020) til
14.500(2021). René Hansen fortæller at det skyldes at der er blevet ændret på hvordan udgifter konteres.
Desuden påpeger Helle, at når man går ind i selve budgettet, så er der budgetteret med 0 kr. til
præcisonsdommergruppen, hvor der tidligere er budgetteret med 2000 kr. Ditte har kontaktet Nikolaj,
som har meddelt at det er korrekt, at der ikke er afsat penge i 2021, men at vi må henvende os hvis de er
noget vi mangler.
René Hansen har givet tilsagn om at Præcisionsspringernes budget vil dække forplejning og transport ifm.
det årlige møde vi normalt plejer at have, hvor vi også deltager på præcisonsspringernes møde.
Der blev derfor rejst et spørgsmål om rimeligheden i at DFU ikke længere afsætter økonomi til at vi kan
mødes når det fremgår af FB´eren (udgave fra 2016 -men revideret i april 2019) at vi kan holde seminar og
dommermøde. René Hansen informerer om at der skulle være en nyrevideret udgave af FB´eren på vej,
hvor dette ikke står. Vi må forholde os til dette når vi ser den nyreviderede udgave af FB´eren.

Ad. 7.
Præcisionsudstyret har hidtil været opbevaret i BOXIT, hvor nogle få havde tilgang.
Fremover bliver det opbevaret I Aars nærmere bestemt på Hornum Søvej 1, 9530 Støvring. Her vil flere få
tilgang til præcisions udstyret.

Ad.8.
Se under punkt 6.
I den forbindelse blev der spurgt om der er nogen af os dommere, som ikke er aktive springere, der er
medlem af DFU? Jævnfør FB´eren så kan en dommer der ikke er aktiv springer blive kontingentfrit
medlem af DFU så længe vi er aktive dommere med licensen intakt. P.t. er der ingen der har benyttet sig
af denne mulighed. Måske ville det være en god ide hvis det så også medfører at vi som dommer er bedre
forsikret. Vi kan komme til skade ifm. dommertjansen og hvordan er vi så forsikret? René Hansen bringer
dette spørgsmål videre til DFU´s bestyrelse.
Update – Nikolaj Larsen DFU medbringer dette punkt på møde, som DFU indkalder til. Men indtil da har
han meddelt at vi er sidestillet med frivillige ledere som er dækket således her under konkurrencer:
https://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring
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Ad.9.
Alle deltagere på onlinemødet melder sig klar til sæson 2021. Afklares med dem der ikke deltog om de er
klar og om de ønsker overdommerfunktion eller ikke. Bente, Anette og Susan skal melde til Ditte hvorvidt
de er klar til den nye sæson.
Alle undtagen een tilkendegav, at de ønsker at varetage overdommerfunktionen.

Disse aktiviteter er p.t. planlagt ift. præcision:
 29. april - 2. maj: Kraftcenter weekend i Aars, hvor dommerne kan deltage d.2.5.(beskrevet

tidligere i dette referat).

 29. - 30. maj: Viking Mesterskabet i Tureby
 18. - 20. juni: Blokhus konkurrencen. Træning fra torsdag kl. 12.00. Der er et ønske om at

dommerne også kommer torsdag.

 22. - 24. juni: DMI
 27. - 29. august: DM i Aars (Springerne har et ønske om at dette DM flyttes, da de ønsker at

deltage i World Cuppen i Østrig som ligger samtidig)

 10. - 12. september: Haraldsminde Cup i Viborg

Mødet sluttede kl. 15
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