
 

Årsberetning 2017 kamp dommere 

 

2017 har været et år med forskellige udfordringer, men der er ved 
vores fælles indsats og engagement som dommere, at vi alle har 
kunnet garantere en god afvikling af kampstævnerne til stor gavn for 
udøverne, klubberne, tilskuerne, stævnearrangør og dermed sikre at 
det er blevet en succes. 

1) De internationale dommere (I/R´s) deltog i mange 
internationale stævner. Bl.a. 

- Cadet European Championships, Budapest 

- European Olympic Weight, Sofia 

- Summer Universiade, Taipei  

- President Cup, Athens 

- -21 European Championships, Sofia 

- Kids Championships, Turkey 

- Islamic Solidarity Championships, Baku 

- Grand Prixs, London, Marocco,  

- IWAS, Portugal  

- M.fl.  

- De nationale dommere deltog i danske, svenske, norske og 
finske stævner. 

2) En del nationale dommere har været til dommerprøver i 2017, 
så dommerstaben nu tæller flere C, B og A dommergrader. 
Fokuspunkt i 2018 er uddannelse af nye dommere. 

3) Michael Gandø meddelte, at han ønsker at udtræde af 

dommerudvalget. Imran Akram er tiltrådt i dommerudvalget. 

4) Dommerudvalget holdt dommerseminaret i Esbjerg på 
sommerlejren i 2017 med 17 deltagende dommere. Et godt og 
lærerigt arrangement. 

5) Afprøvet ”Video Replay” til WCTT, og til DM blev et 
”professionel VR hold” fra Kroatien inviteret og afprøvet.  

6) Alle kampe bliver nu kæmpet med elektroniske veste og 
hjelme. Absolut en fordel og større tilfredshed hos 
sekundanterne. 



7) Opdatering af reglerne i foråret 2017 fra WT, og disse nye 
ændringer blev opdateret i de danske regler. Implementeringen 
af de nye regler skulle være fuldendt til VM i juni 2017 i Korea. 
De nye regler er lagt under ”Download\Love og Politikker” på 
DTaF's hjemmeside. 

8) De nuværende internationale dommere (I/R) blev mødt med et 
krav, om deltagelse på et ”refresher kursus” for at kunne 
deltage i internationale stævner (WT, WT Europe, og G1 
stævner). Kursus blev afholdt i januar 2017 i Trelleborg i 
Sverige. Vi var 7 I/R´s og national dommer Ana Alicia deltog. 

 

9) Ana Alicia bestod WT-kurset i Sverige, og er nu International 
dommer. 

 

10) Alle I/R´s skulle anskaffe sig den nye dommeruniform. Det er 
gjort med stort tilskud fra DTaF. 

 

11) Søren Sivertsen deltog til Senior VM i Muju, Korea og blev 
årets dommer 2017.  

 

12) De ”svenske dommere”, deltog ved mange danske stævner. 
Det er et godt samarbejde og flere danske dommere deltog i 
svenske stævner. 

 

13) Vi har indledt et samarbejde med det Nordtyske Forbund og 
har muligheden at sende danske dommere til enkelte 
begynder-stævner i Schleswig Holstein.  

 

Det betød, at vi fik hjælp af 4 dommere fra Schleswig Holstein 
til DM. Transportudgiften er betydeligt mindre end hvis vi 
inviterer svenske dommere til Jylland eller Fyn.  

 

 


