
Teknikdommere 2017 

Året 2017 bød på et formandsskifte på tekniksiden, hvor en ny formand trådte til i august.  

Herudover kom der en ny uddannelsesansvarlig til, på den post, som den nye formand tidligere 

bestred. I 2017 stod omstilling til de nye regler med nye discipliner mm. højt på dagsorden. Det nye 

system planlægges at blive indført i DK alt efter, hvordan den internationale udvikling forløber. 

Dommeruddannelsen skal tilpasses nye regler og der skal sættes større fokus på kvaliteten i 

dommerarbejdet. Herudover har der været en stor dommermangel ved flere stævner, hvorfor der 

ligeledes blev sat fokus på udvidelse af dommerstanden.   

  

International uddannelsesmæssig udvikling i 2017   

I starten af 2017 blev der uddannet en ny IR på seminar i Paris. 

I juni blev der uddannet 2 nye Para IRs på seminar i Østrig. 

I november deltog dommerformanden på seminar i Korea for at blive uddannet i de nye regler og 

hente information omkring fremtidig udvikling.   

 

Udvikling af dommerstanden i 2017   

Ved første efterårsstævne fik 4 nye dommere deres første dommergrad, ligeledes blev flere ”gamle” 

inaktive dommere kontaktet og sat i spil. Senere på året blev der afholdt et dommerkursus, hvor der 

blev uddannet 7 nye dommere, hvoraf 4 havde været ude at dømme for første gang og dermed 

opnåede deres første dommergrad. I forbindelse med kurset blev der udarbejdet nyt undervisnings 

og eksamensmateriale. Yderemere blev der planlagt et refresher seminar for de eksisterende 

dommere i starten af 2018, med henblik på introduktion til de nye regler.    

 

Fokus på kompetencer og kvaliteten i dommerarbejdet 

Som led i fastholdelses og rekrutterings strategi blev der gennemført en spørgskemaundersøgelse, 

hvor alle dommere fik mulighed for at reflektere over deres dommervirke og bidrage til 

udarbejdelsen af dommerprofil komptencebeskrivelse samt fælles værdier for dommerstanden. Det 

er et kontinuerligt projekt, som der arbejdes løbende på, når dommerne har mulighed for at samles 

og lave teambuilding aktiviteter. Gennem disse aktiviteter får alle deltagende dommere mulighed 

for at komme med deres indput og erfaringer for dermed at præge den fortsatte udvikling af 

dommerstanden. Sigtet er at skabe et fælles udgangspunkt for vores dommerarbejde med henblik på 

at højne kvaliteten. Kompetencerne skal synliggøres, retningslinjerne ensrettes, sammenholdet og 

kollegialt solidaritet styrkes.    

Der blev også testet et pointsystem til at måle kvaliteten af dommerarbejdet, hvor banelederne afgav 

point/karakter til hver dommer efter endt arbejde -dette med henblik på bedømmelse af kvaliteten af 

dommerarbejdet. Det virkede fint og metoden skal videreudvikles med henblik på at blive anvendt 

fremadrettet.     

 

Fokus på internationalt samarbejde, sparring og vidensdeling 
Der er kickstartet et projekt om et større internationalt dommersamarbejde, og særligt samarbejde 

mellem de Nordiske lande. Flere danske IRs og nationale dommere blev tilbudt om at komme til 

Finland og Sverige. Til DM havde vi 2 dommere fra Belgien og Rusland. I forbindelse med A-class 

Hwarang Cup 2017 har vi haft en udsøgt fornøjelse af at få 7 udenlandske dommere på besøg, fra 

henholdsvis Finland, Norge, Sverige og Rusland – hvoraf flere har en meget stor international 

erfaring. Dem med mest erfaring fungerede som baneledere. Udover at lede, blev de sat til at 

gennemgå diverse regler og undervise deres hold. De danske dommere har været meget begejstrede 

for denne arbejdsform, da de dermed fik mulighed for at sparre, vidensdele og netværke. De fik 

også mulighed for at opleve, hvordan internationale stævner forløber.     

 

Det har været en stor succes at få flere internationale dommere på besøg i DK og det er vores mål 

og ønske at gøre DK til et trækplaster for internationale profiler af høj karat. Det kræver dog en hel 

del arbejde rent praktisk og vi har derfor en forhåbning om, at det ligeledes har arrangørernes 

interesse. 


