
 

 

 
 
Referat fra fagligt udviklings- og informationsmøde vedr. ny 
struktur for kamp / teknik for dommerne 2. maj 2021 
 

Sted:      
 
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5000 Odense 
 

Tidspunkt:  
 
10:00 – 17:00 
 

Deltagere:  
 
  
Anette Olsson (AO)  
David Coupar (DC)  
Finn Buchardt (FB)  
Henrik Rasmussen (HR)  
Imran Akram (IA)  
Jesper Jin Pedersen (JP)  
Søren Dall (SD)     
Michael Skjoldager (MS) 
 
 

Afbud:  

Ana Alicia Jensen  
Mireille Enggaard Kempf 
Meddeles senest 3 dage forinden mødet. 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent (SD) 
 
 

2. Kort præsentationsrunde af deltagerne 
 
- DC gennemgik kort baggrunden for mødet. Herefter var der en kort 

præsentation af de enkelte deltagere ved mødet. 
 
 
 
 



 

 

 
3. Kort information og beslutningsgrundlag for en ny dommersektion med godkendelse 

af DTaF bestyrelsen og DIF.  
 
- Oplæg David. Baggrund for den nye dommersektion. 
- Dommer i en sport med voksende professionalisme. 
- Uddannelse af dommere skal i fokus. 
- Reglement og administration af dommerne skal udarbejdes. 
- Der ønskes et forum for at kunne træffe fælles beslutninger. 

 
     Der var positive tilkendegivelser. 

 
 

4. Organisationsplan og fælles mål  
 
- Jævnbyrdig struktur og ramme for håndteringen af både kamp- og 

teknikdommere i Danmark. 
- Fælles opgaver og udfordringerne gennem samarbejde, respekt, transparens og 

fairness. 
- Styrke det sociale fælleskab. 
 

Der blev derudover udarbejdet retningslinjer for dommernes virke. Vi holder møder 1-2 
gange fysisk hvert år, eller Onlinemøder. 

 
 

5. Gennemgang af budget 2021 – Teknik og Kamp 
 

Rammebudgettet 2021 blev diskuteret og diverse punkter blev udspecificeret. Begge 

udvalg har hvert kr.170.000,- til fordeling. 

 
 

6. Regler til deltagelse af stævner I/R og nationale dommere 
 
- Hvordan fordeler vi pengene? Mangler en endelig afklaring. 
- 7 uddannede IR dommere 
- Hvem kommer Invitationerne til? 
- Hvor mange stævner skal man deltage i danske stævner for at modtage tilskud? 
- Invitationer til stævner. Dommersektion skal informeres. 

- Vedtagelse af ny paragraf 3 og 4 – udkast. Udtagelse til WTE og WT stævner 

sker direkte fra WTE og WT. De internationale dommer har selv mulighed for at 
søge om deltagelse i internationale stævner. Alle internationale dommere skal 
ikke være begrænset til at deltage i alle internationale stævner. Mange 
invitationer er relationer til andre lande. 

- De nationale dommere skal godkendes af dommersektionen, når de deltager i 
udenlandske stævner i Europa f.eks. Sverige, Norge, Finland, Tyskland.  

- TKD Referee.com kan bruges. 
 

 



 

 

7. TKD Referee Com. Tilmelding til danske, svenske og europæiske stævner  
 
- MS blev valgt som administratorer for teknikdelen. 
- DC forsætter som administrator for kampdelen. 
 
 

8. Kommissorium Teknik og Kamp 
 
- Der blev udarbejdet et fælles kommissorium for den nye dommersektion. 
 
 

9. Dommerudgiftsbilag  
 
- Vi bruger fremadrettet et redigerbart Excel bilag. MG retter det til, så den er låst 

til en side. 
- Der blev derudover forskellige modeller diskuteret for diæter. 
 
 

10. GOL og WT licenser (Global Member System – GMS) 
 
- GOL-licenser og opdateringer til alle A-dommere og IR. 
- WT dommerlicenser til alle aktive IR. 
 
 

11. Deltagelse i Nordic 
 
Retningslinjer blev diskuteret. Dommersektionen udtager dommere til de nordiske 
mesterskaber. Vi kender ikke datoen pga. Covid 19. 
 
 

12. Fælles Webside 
 
- Der vil blive oprettet en fælles Webside til den nye dommersektion.  
 
 

13. Danske uddannelseskurser / dommerseminar / GMS 
 
- Kort snak vedr. uddannelseskurser? Fælles dag - Jylland / Sjælland, evt. på 

sommerlejren.  
- Fælles seminar? 
 
 

14. Fordeling ”intern” af opgaverne teknik / kamp 
 
- Samle og fordeling af ansvarsområder. Opgaverne blev fordelt. 

 
 
 



 

 

15. Fælles sociale aktiviteter 
 
- Kort snak og et punkt til næste møde. 
 
 

16. Evt.  
 
- Dommersektionen oprettet. Der blev enstemmigt vedtaget at oprette den nye 

dommersektion. 


