
 

Beslutningsreferat  

Dommerudvalgsmødet i Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østersøvej 2, 5800 

Nyborg, den 5. maj 2018 kl. 09.00 – 17.00 
 

Mødedeltagere: David C (DC), Imran A (IA); Søren D (SD), og Arne H (AH). 

Referat: Arne H.   
 

 

Dagsorden for mødet:   

1) Gennemgang af referat fra sidste møde og de dertil hørende opfølgningspunkter.  

Punkter fra sidste møde som fortsat mangler.   
A) AH skal registrer, hvem af dommerne som har adgang til bil. (til brug for kørelisten). Adgang til 
bil skal være fast (ejer en bil) og ikke blot om man kan låne en bil.   

 
C) DC: Undersøger hvordan forretningsgangen er for stævnekontrakten. Hvem sender den ? - 
Hvem modtager den ? - Hvem modtager den retur ? Og hvor ligger den endelige godkendte 
stævnekontrakt, så fx dommersektionen kan se relevant data af denne - specielt oplysninger om 
overnatning og morgenmad. AH: skriver til Jan Jørgensen med henblik på at få en kopi af 
stævnekontrakterne på kampstævnerne. Data skal bruges til at kunne kontakte den klubansvarlige 
for dommerovernatningen.   
 
D) SD: Lave check af nyeste version af arrangør checkliste og sender den opdateret version til DC. 
Gerne inden turneringsudvalgsmøde. Ligger på forbundets hjemmeside. SD sender denne rundt til 
kommentarer fra de øvrige udvalgsmedlemmer. AH: Skriver til Jan Jørgensen med henblik på at få 
sat dato på dokumenter sat på nettet. (dec 2017).   
 

E) SD: Ønsker der bliver udarbejdet en art elektronisk mappe, hvor dommernes evaluering ligger. 
Dels så den uddannelsesansvarlige kan kikke disse igennem, men også så dommeren selv kan bede 
om at få disse tilsendt. AH: foreslog at en start kunne være at dommeren efter en evaluering fik 
lejlighed til at tage et billede med sin mobiltelefon.  

F) SD: Dommere som har ønske om at komme til dommerprøve henvender sig fortsat til 
dommerudvalget med ansøgning/anmodning om at komme i betragtning/ begynde et forløb mod en 
ny dommergrad. Det blev på dagens møde aftalt at dommer som skal i betragtning til en ny 
dommergrad skal søge via dommer-uddannelse@taekwondo.dk (via SD). SD skriver dette ud til 
dommerne på FaceBook.  

2) Dommerseminar den 08.07.2018 i Rødovre på sommerlejren.  

Teori og praktiske opgaver. (Info: Chakir holder et sekundantkursus den 06.07.2018).  

 

- Hvor mange dommere deltager (16 personer incl. dommerudvalget).  

AH sender spørgeskema ud til de tilmeldte dommere vedr. overnatning / kørsel.  

- Reservere vandrehjem / hotel til de jyske dommere. Sleep Hotel i Ballerup eller Scandic 

Glostrup er foreslået (IA) varetager denne opgave. Pris uden morgenmad.  

- Vi skal bruge 1-2 kampbaner. Kampbane(r) afhængige af dommerdeltagelse.  

Vi satser på at have adgang til en hal eller klublokale i 2-3 timer. Det bedste er at de to 

ting skal ligger geografisk tæt på hinanden.  

IA snakker med Rødovre klubben om dette.  

- Mødelokalet. (Muligheden for tilslutning af projektor og lærred).(Rødovre Hallens 

dommerlokale kunne være en mulighed).  

IA snakker med Rødovre klubben om dette.   



- Hvor er lokalet ift. kampbanerne? IA vender tilbage.  

- Teori om formiddag, Praksis om eftermiddag.  

Groft program for dagen:  

 

9:00 - 12:00 Teori (lokale)  

12:00 - 13:00 Frokost 

13:00 - 15:00 Praktisk (hal) 

15:00 - 18:00 Opsamling (hal / lokale).  

 

Endeligt program laves af SD+DC 

 

- Kan vi få 2-4 kæmpere? Kæmpere skal bruges fra kl. 14:00 - 16:00  

 IA snakker med Rødovre klubben. 

- Gavekort fra Budoexperten til de frivillige kæmpere. (100,- per person).  

DC tager denne opgave.  

- Cases udarbejdes til dagens seminar og sendes til DC + SD.  

- Aftale med Rødovre ang. morgenmad(søndag), middagsmad(søndag), 

aftensmad(lørdag). IA snakker med Tarik om dette. 

- Kaffe, te, frugt, kage til eftermiddagskaffen. AH tager sig af dette.   

- Check dagen/ugen før om alt er på plads. IA tjekker alle tingene dagen før.  

- Endelige indbydelse til dommerne. DC+SD laver program som AH sender ud.  

- Kontaktperson Rødovre TKD klub: Tarik Setta kamp@taekwondo.dk 

- Budget kr. 20.000,-  
 

3) Nye ”små” ændringer af de internationale kampregler fra ca. juni 2018.  

- Hvornår skal de introduceres i Danmark? - Når der foreligger noget på skrift fra WTF og i 

forbindelse med WCTT den 28.08.2018.  

- Hvordan skal de introduceres i Danmark? - gennem seminar og i forbindelse med dommermødet 

til WCTT august 2018. Det vil være oplagt at medtage regelændringerne til dette års 

dommerseminar.   

 

Opdatering af dommerreglerne på dansk? DC spørger Peter Juncker om han vil opdatere de nye 

regler i DTaF kampregler. Hvis Peter Juncker afslår overtager SD opgaven.  

 

Sekundantregler (krav til sekundanter) i det gamle afsnit 4 §1 stk3 / der mangler et regelsæt for 

sekundanter i de nuværende DTaF regler. Dette må være slettet siden sidste udgave. SD 

udarbejder sekundantregler så dette kan indsættes i DTaF reglerne. Det vil være oplagt at få disse 

regler sat ind i forbindelse med de nye WTF regler.  

SD kontakter Søren Holmegaard for at undersøge om ikke der findes et dokument som beskriver 

reglerne for sekundanterne. 

 

4) Afstemning om fremtidige opgaver til Imran.  

- Praktiske opgaver i forbindelse med dommerseminar (Eventmanager). (lokale, hotel, kontakt til 
arrangør, kæmpere, forplejning osv). 
- Bestille skjorter, stofmærker, dommernåle m.v.   
 
5) Introducere nyt dommersystem. (DC) 
- Systemet koster 250 Euro pr. år  
- Søren Holmegaard og DC har besluttet at afprøve systemet. 
- AH: Der skal sendes ud til de enkelte dommere med en lille guide, så de kan blive oprettet. 
TKDreferee.com og tilmelde sig samt forklaring på den ændring der sker. Dead line 1/7-2018.  
Yderligere info til SD+DC.  
- Retningslinjer for dette system udarbejdes af SD+DC.  
- AH skriver rent fra flip over papir.  
- AH: Der skal udarbejdes et kørselskoordinator system Sjælland/Jylland.  



Dommerne spørges hvem som har lyst til denne opgave.  
- Systemet gennemgås på dommerseminar. evt. AH gennemgår dette.  
 
6) Fremtidigt dommerbetaling til indvejning? Der er sandsynligt DM og WCTT? (DC) 
- Dommerudvalget har besluttet at der skal ydes kr. 500,- pr. dommer som deltager i vejningen 
fredag/lørdag. Det bliver meldt ud til dommerseminar. 
 
7)  Dommerudvalget besluttede at I/R´s skal deltage i minimum 2 danske stævner om året for at få 
tilskud til Internationale stævner. DC: melder dette ud. 
 
8) Efter dommerprøver – Certifikater plus nål (SD) 
Når man som A-dommer skal søge på IR kursus, skal der foreligge et A-dommer certifikat. DC 
sender den nuværende A-certifikat skabelon til SD. SD har efterfølgende ansvaret for at de 
dommere som bliver A-dommere får dette certifikat.  
Der er et par nuværende A-dommere som skal have tilsendt/overrakt A-dommer certifikat.  
 
9) Evt. kontrolark som skal sikre at tingene er i orden inden stævnet begynder. (AH) 
Vi udarbejder en kontrolliste til brug for stævnedagen. IA udarbejder denne og sender den til AH, 
som gør den færdig. Planen med kontrolark er at 2 dommere gennemgår denne 15 min før stævnet 
begynder (samtidig med sekundantmøde med dommerlederen).  
Kontrolark bliver iværksat til nærmest og bliver præsenteret til dommerseminar.  
 
10) Pointsystem et tillæg til de diætpenge dommeren modtager. 
AH: undersøger med SKAT og laver oplæg til point system.  
DC: Snakker med HB om accept af dette point system.  
  
Eventuelt: 
Dommerkursus varetages selv mellem arrangørklubben og dommerkursuslederen. Der har været en 
del udfordringer med HB/DTaF. Afregningen for dommerkursus bliver afregnet som diætafregning. 
Første dommerkursus på denne måde bliver afholdt af Loisie i Vanløse TKD klub (14 deltagere). 2 
kursus fordelt på Sjælland / Jylland. (4 ialt).  
 
Nye potentielle PP-dommere skal i fremtiden selv tilmelde sig dommersystemet. Der skal således 
ikke længere sendes besked til dommerkoordinatoren.  
 
 
 
Arne Hellum / 05.05.2018. 
 

 


