
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv kampdommer  

Kunne du tænke dig at blive 
kampdommer ?  

Vi vil meget gerne hjælpe dig. 

I denne folder kan du læse mere om, 
hvordan du kommer i gang. 

 

 

Den videre karriere 

Efterfølgende bliver du kontaktet i forbindelse med  
begynder/talentstævner i Danmark, med henblik på 
deltagelse som P-dommer. Ved disse stævner kommer 
du i et team med andre øvede dommere, og vi 
genopfrisker reglerne og pointsystemet.  

Hvis du vil frem i rækkerne, skal du tage yderligere et 
kursus som kampleder. På dette kursus gennemgår vi 
tegngivning og kampreglerne. Det er første skridt på 
vejen mod toppen.  

Efterhånden som du får mere og mere erfaring, kan du 
komme til dommerprøver og stige i dommergraderne. 

Derefter mulighed for deltagelse som dommer i 
udenlandske stævner. 

 

Dansk Taekwondo Forbund har fået 3 nye WTF internationale 
kampdommere efter at Søren Sivertsen, Brian Poulsen og Søren Dall 
bestod IR kurset efter 4 dages kursus og prøver i Trelleborg. Der er 
hermed kommet en fordobling af aktive danske internationale 
kampdommere. 

 

 

 

 

Dommeruniformen. 

Første gang du møder op til et stævne som dommer, 

skal du medbringe: Sorte bukser, hvid skjorte, hvide 

sko (indendørs sportssko), sorte sokker, sort livrem 

og DTaF’s dommerslips. Selve dommerslipset få du til 

låns de første par stævner.  

Den sorte dommerjakke kan nye dommere vente 

med at anskaffe det første  halve år.   

På den sorte jakke/blazer skal DTaF’s dommermærke 

(som udleveres ved bestået C dommerprøve) bæres 

på jakkens/blazerens venstre brystlomme. På venstre 

revers skal den danske dommernål sidde (svarende til 

dommerens dommergrad)  

 

Dansk taekwondo Forbund dommer stofmærke som bæres på 
dommerjakken. 
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Michael Gandø <dommer-coach-udd@taekwondo.dk> 

 

Hvorfor blive kampdommer? 

Er du til fart over feltet, spænding og hurtige 
beslutninger, og har du, hvad der skal til for at 
dømme DM i Taekwondo? Eller tænder du bare på 
at få kastet store udfordringer i hovedet? 

Uanset hvilke af ovenstående grupper du passer ind 
i, så vil du som kampdommer have brug for: 
 
 - gode lederegenskaber, som vil blive udviklet i en 
grad, de ikke kan blive andre steder. 
 
- at kunne tåle kontant afregning på dine 
beslutninger. 
 
- at finde dine bedste konfliktløsningsredskaber 
frem. 
 
- at kunne tolke og forstå regler og omsætte dem til 
handling (dømme).  
 

Bliv kampdommer - begynd her 

Til gengæld får du: 
 
- 1. parket til kampene.  
- Skattefri diæt  
- Transport til stævner  
- Betalt overnatning 
- Kammeratskab og socialt samvær 
- Motion 
- Mulighed for at lære konfliktløsning  
- Hurtig kunne tage beslutninger.  
- En rolle i et stort netværk 
- Mulighed for at kommer til udenlandske stævner 
som kampdommer 
- En international karriere med mulighed for at være 
kampdommer ved EM, VM eller OL.  
 
Uanset om du er mand eller kvinde, yngre eller 
ældre, smuk eller det modsatte, stor eller lille, er der 
plads til dig blandt de danske kampdommere.  

 

Fællesspisning aften før WCTT i Valby 

Hvordan kommer du i gang? 

Du skal først tilmelde dig et P-dommerkursus gennem 
DTaF. Typisk slår flere klubber sig sammen om 
afholdelse af et sådant kursus. Alternativt kan du 
kontakte kampdommer uddannelsesansvarlige 
Michael Gandø på e-mail: 

 dommer-coach-udd@taekwondo.dk 

Det første kursus er et "P-dommerkursus". På dette 
kursus gennemgår vi pointsystemet og reglerne. Efter 
dette kursus, som typisk tager 4-6 timer, opnår du 
graden PP-dommer og du har mulighed for at blive 
optaget i vores dommerkartotek. Allerede efter 
denne korte indsats, kan du få kampmåtten under 
fødderne og fungere som pointdommer.  
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