
 

Beslutningsreferat  

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

Nyborg, den 17. november 2019 kl. 09.30 – 17.00 
 

Mødedeltagere: David C (DC), Imran A (IA), Søren D (SD), Ana A. J (AJ) og Arne H (AH). 
Afbud: Ingen.  

Referat: Arne H.   
 

 

Dagsorden for mødet:   

1) Gennemgang af referat fra sidste møde og de dertil hørende opfølgningspunkter. (skrevet i kursiv).  

Punkter fra sidste møde som er blevet lukket.   
A) AH skal registrere, 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. Punktet er blevet ændret, 
således at AH ikke skal rykke for de manglende tilbagemeldinger. Nyt bliver at DC varetager kørsel 
for Jylland & Fyn, og IA varetager kørsel for Sjælland. Kørselskoordinator skal have besked på 
samme måde som dommerlederen ved afbud eller ønske om ændret kørsel.  
AH melder ud til samtlige dommere om disse nye ændringer.  
AH sender i fremtiden alene et regneark med deltagende dommere til dommerlederen og de to 
kørselskoordinator.  
(17.11.2019) Punktet er implementeret og fungerer godt. Punktet lukkes. 
 
DC sikre at IA får adgang til RefreeTKD. 
(17.11.2019) Er ikke sket. David beholder fortsat opgaven, og der bliver derfor ikke givet adgang til 
IA - punktet lukkes.   
 
(SD) F) 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.  
Efter dommerprøver – Certifikater plus nål (SD)- punktet lukkes.  
 
G) 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 (er ikke sket). Planen med kontrolark er, at 2 dommere gennemgår denne 15 
min før, stævnet begynder (samtidig med sekundantmøde med dommerlederen).  
Kontrolark bliver iværksat til nærmest stævne og bliver præsenteret til dommerseminar.  
(17.11.2019) Fremover sender dommerkoordinator "Arrangør tjekliste" ud til stævnearrangør i 
forbindelse med mailen vedr. stævnet (overnatning etc. Punktet lukkes.  
 

Power Point blev gennemgået og tilrettet. Hvem er DTaF’s uddannelsesansvarlig? (SD) tager 

kontakt til Søren Herlev Jørgensen for at undersøge dette. Søren Herlev Jørgensen er DTaF's 

uddannelsesansvarlig. Stævnegruppen/-udvalget findes ikke på nuværende tidspunkt (6/4-19). (DC) 

følger op på stævnegruppen, når denne engang er etableret igen. Stævnegruppen bestå (17/11-

2019) af Heidi og Carsten Stigers. Punktet lukkes.  

Slips mangler til dommerne. Hvor er slips tidligere indkøbt? - (DC) spørger Peter Juncker, Søren 

Knudsen og Birthe (Ølgod) om de kan hjælpe med oplysninger. Punktet lukkes.  

 

 
 
 



Punkter fra sidste møde som fortsat mangler.   

 

A) SD: Ønsker der bliver udarbejdet en "slags" elektronisk mappe, hvor dommernes evaluering og 
dommerprøver (besvaret) ligger. Dels så den uddannelsesansvarlige kan kikke disse igennem, men 
også så dommeren selv kan bede om at få disse tilsendt. (17.11.2019) punktet bibeholdes indtil en 
løsning er fundet. Forskellige løsninger blev diskuteret i udvalget. For tiden tager den enkelte 
dommer, der bliver evalueret, selv et foto med deres telefon, og Søren D. gemmer papiret hjemme.  

Udvalget snakkede kort om evaluering, og hvordan det foregår. Teamlederen på banen må meget 
gerne inddrage andre dommere på banen til evalueringen. SD sikre dette.  
 
B) 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.  
  
Skjorter bliver ligeledes undersøgt - hvor vi kan indkøbe disse. (DC) tager en snak med 

BudoXperten. DC har snakket med BudoXperten, og der er mulighed for at indkøbe skjorter 

gennem denne forretning. DC oplyser at prisen er ca. 300,- incl. tryk. (AH) meddeler dette til 

dommerne. Evt. koordinering sker via (IA). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punkter fra dagsorden til dommerudvalgsmødet den 17. November 2019.  

1) Evaluering Rødovre og puljestævner i fremtiden. BILAG 2 (DC). 

Bronze kampe er en god ide. 3X2 min for kadet og børn er urealistiske kamptider. 

Fastholdelse at stævnet skal slutte klokken 17:00. Der skal ikke loves 2 kampe per deltager, 

specielt da der kan forekomme vægtklasser med alene 2 deltagere. (DC) snakker med Heidi 

og Søren Holmegaard Knudsen.   

 

2) Arne Hellum stopper i kampdommerudvalget. Ana Alicia overtager Arnes position. 

Overdragelse af materiale og afklaring af tvivlsspørgsmål. (AH) 

Ana har modtaget USB med al materiale og overtager per 31.12.2019.  

Udmelding til dommerne sker i forbindelse med DM2019, og ellers sendes der mail ud til 

dommerne i løbet af november 2019. (AH) sikre dette.  

 

3) Årets dommer. Sandra B. Chr. blev valgt til årets dommer 2019.  

 

4) Check up på enkelte dommere. BILAG 3 (AH). 

 

 Mogens Bjerre - slettes / mail sendes (AH) 

 Brian Poulsen - stoppet som dommer. / mail sendes (AH)  

 Martin Svane - nyt job? - prioriteringen som dommer? / mail sendes (AH) 

 Christina Sztuk - mail sendes (AH) 

 Dan Thorup - mail sendes (AH) 

 Saunas Lapenas - (DC) ringer til ham.  

 Anne Trine Meier - Mail sendes (AH) 

 Louise Dohn - Skal slettes  

 Brian Andreasen - Vil gerne være dommer. ifølge DC. 

 Jonas Moe Bojsen - Mail sendes (AH) 

 

5) Information vedr.  E-læringsplatform og muligheden for at bruge denne i forbindelse med 

uddannelser (SD).  

SD præsenteret dette system. Tanken er, at medlemmerne skal kunne uddanne sig til 

kampdommer "on-line". Spørgsmålet er, om denne form kan anvendes til uddannelse af 

kampdommer, da meget af dette er praktiske ting. I dag findes dommerreglerne på nettet, så 

den teoretisk del kan enhver læse. SD har alene modtaget et login til denne platform. 

Udvalget snakkede kort om mulighederne, og hvordan vi eventuel kan få andre dommere til 



at bidrage til dette arbejde. (IA) snakker med Imad om muligheden for at lave en film om 

tegngivningen.  

 

6) EVT. - Gennemgang og opfølgning af vision og handlingsplan 2019/2020 - Aktioner for den 
kommende periode (Hvilke aktioner og opgaver skal løses i den kommende tid? Forslag? Ny 
handlingsplan? BILAG 4 (DC). 

Dommerudvalget gennemgik den nuværende vision og handlingsplan med henblik på at 
tilrette denne til 2020/2021.  

- Der skal findes en kursusdommer til Sjælland.  

- Dommerseminar i 2020 bliver i Esbjerg og det afholdes søndag 5. Juli 2020.   

(IA) melder dette ud via Facebook. Og ellers skal dette meldes ud per mail. (AJ) 

- Nordiske i Oslo (2020). Der skal udtages 5 dommere. (DC) udtager dommere.  

- IR dommere til prøve blev behandlet.   

- (SD) vil finde en løsning for, hvordan vi klæder kandidater til IR-prøven bedre på.  

 

7) Evt. (WT Rules - Amended: May 14, 2019) 
(DC) Der er kommet nye regler på kampområdet, formentlig i forbindelse med OL. 
Dommerudvalget bør nok gennemgås og eventuelt tilrette den danske udgave af 
dommerreglerne. (DC) kikker dette igennem - eventuelt spørger (DC) Peter Juncker og beder 
ham ligeledes læse reglerne igennem. (SD) vil også gerne kikke det igennem.  
(SD) skriver til Jan Jørgensen og beder ham fjerne kampdommer håndtegnsreglerne fra 
DTaF hjemmeside.  

 

Andre punkter uden for dagsorden. 

Besked til dommerne om, at der skal gives besked til kampdommer.dk, hvis man tilmelder sig 

stævne via refreeTKD 3 uger før et stævne eller afmelder sig. (AH).  

Udvalget snakkede om en lille julegave til de aktive dommere. Kravet er, at man minimum har været 

til 2 danske stævner i 2019. (AH) sender liste til DC. Gavekort bliver BudoXperten. (DC) har 

ansvaret for dette.  

DM2019 Dommerudvalget skal have taget billede af en kampdommer sammen med en 

teknikdommer samt et billede fra en aktiv kamp med en kampdommer i action. (ALLE)  

Der var snak om, at der skal være minimum to med administratorrettigheder til den lukkede 

Facebook gruppe. (SD) undersøger dette. SD er den eneste med rettigheder i dommerudvalget. 

Peter Juncker og Louise Dohn har ligeledes rettigheder, og det bør ændres.  

Der skal oprettes datoer for kampdommerkursus i DTaF kursus kalenderen, således at alle kan 

se/læse, at der er kursus ud i fremtiden. (SD) skal lægges kursus ind med datoer i nærmeste 

fremtid. Udvalget havde en god snak om selve kursusafviklingen, og hvad minimum er for at 

gennemfører et kampdommerkursus.  

Ved DM skal der informeres om, at der afholdes kampdommerkursus i Esbjerg (2020) og Rødovre 

(2020) - selve kursusdelen bliver afholdt om fredagen, og om lørdagen vil man kunne deltage i 

stævnet som PP-dommere.(ALLE).  

Næste kampdommerudvalgsmøde forventes afholdt  

Referent:  

Arne Hellum / 18.11.2019 


