Møde om:
Deltagere:
Undskyldt:
Dato:
Sted:
Tid:

REFERAT
DBBF + BL, Dommere, Næste sæson og Hvidbog
Ole John (SISU), Peter (Stevnsgade), Jesper (Værløse), Theis (BK
Amager), Katrine (Hørsholm), Helle (Åbyhøj), Claus (Virum), Lene
(Horsens BC), René (Lemvig) og Anders (forretningsfører)
Thea (Falcon)
Tirsdag d. 4. marts 2014
Ungdomshuset i Odense
18:00 – 22:00

Oplæg om DBBF og erfaringer fra Basketligaen – ved Rasmus Winkel
•

Rasmus' præsentation er vedhæftet samme mail, som referatet.

Referat fra sidste møde (9. februar 2014)
•

Referatet blev godkendt

•

Flere klubber kan ikke give en endelig tilbagemelding allerede d. 31/3 vedr. deres deltagelse i DL i
den kommende sæson. Vi blev enige om at holde fast i datoen – og at klubberne skal komme med
en så præcis tilkendegivelse som overhovedet muligt.

•

Anders fortalte at han d. 11/3 har møde med det norske forbund vedr. en mulig fælles liga med
Norge. Det vigtigste punkt må i første omgang være at få kigget nærmere på økonomien.

Dommere
•

Brian Damgaard (DL-dommer) var inviteret med til denne del af mødet.

•

Der er et stort ønske fra klubberne om at der kigges nærmere på reglerne for, hvor mange kampe i
træk den samme dommer må dømme det samme hold – og eventuelt hvor mange gange en
dommer maksimalt må dømme det samme hold i løbet af en sæson. Brian følger op på dette.

•

Ole John påpegede at DL skal have indflydelse på, hvordan DL-dommerne evalueres og udvikles.
Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt at dem som står for evalueringen selv dømmer i DL.
Brian lovede at tjekke op på det nuværende antal af evalueringer og bedømmelser i DL.

•

Idéen med en midtvejsclinic for både dommere og trænere i forbindelse med pokalfinalerne er rigtig
god – men skal gøres udelukkende for DL og ikke i samarbejde med BL.

•

Inden sæsonstart skal der holdes en opstartsclinic – man kan med fordel bruge eksisterende
træningskampe/-turneringer (eksempelvis havde SISU et stævne i september 2013). Det blev
ligeledes nævnt at man kunne afholde statistikkursus på samme tidspunkt og bruge de samme
kampe til at uddanne nye folk til statistik og dommerbord.

•

Peter og Ole John foreslog at DL kunne invitere DL dommerne til et udviklingsseminar – eventuelt
med en udenlandsk dommer.
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•

Brian gennemgik kort strukturen for den nuværende mentorordning og kør-langt tillægget. Det var
rigtig godt for klubberne at få indsigt i dette – og er helt klart noget vi skal sørge for at blive bedre til
fremadrettet.

Næste sæson
•

Der var enighed om at vi skal finde en fælles løsning på "video-problematikken" inden næste sæson.
Claus (Virum) informerede om deres løsning – og det blev besluttet at Anders og Claus arbejder
videre med den.

Hvidbog
•

Den nuværende Hvidbog blev gennemgået og forslag til ændringer blev diskuteret. Anders udsender
snarest en opdateret version med de rettelser, som blev gennemgået på mødet.

•

Det blev besluttet at DL-rådet fremadrettet skal have en formand. Theis (BK Amager) blev valgt.

De resterende punkter udgik, da klokken var blevet mange og Ungdomshuset skulle lukke.
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