
 

 

 

Beslutningsreferat for dommersektionsmødet teknik / kamp den 3. april 
2022 
 

Sted:  
 
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5000 Odense 
 

Tidspunkt: 
 
10:00 – ca. 17:00 
 

Deltagere:  
 
David Coupar I/R 30118649 
Finn Buchardt I/R 28709667 
Henrik Rasmussen A 51327728 
Imran Akram A 50116116 
Jesper Jin Pedersen I/R 30287981 
Søren Dall  I/R 24204142    
 
Samkørsel: 

Alle opfordres til samkørsel om muligt. 

 

Afbud:  

Meddeles senest 3 dage forinden mødet. Anette Olsson, Michael Skjoldager, Ana Alicia 
Jensen 
 

1. Valg af referent (DC) 
 

2. Gennemgang og opfølgning af referat 2. maj. 2021 
 
- Gennemgang af budget. Vi har brugt ca. 1/3 af vores budget. Det gælder 
  både teknik og kamp. Mange stævner i Danmark og udlandet blev aflyst pga.  
  Corona i 2021. Vi skal blive bedre til, at udnytte uddannelse-kontiene. Jesper   
  efterspørger en kopi af saldobalance hver måned.  
 
- Samkørsel mellem kamp og teknik skal optimeres og automatiseres. Næste fælles   
  stævne bliver DM. Imran Akram er tovholder til samkørsel. Udgifterne til  
  dommerne stiger, da vi er også nødt til at invitere udenlandske dommere fra  
  Tyskland og Sverige.  
  Vi arbejder på, at klubbernes udgifter til stævner bliver indeks- og inflationssikret.   
  Bestyrelsen bliver involveret i denne proces. 

  
     - Hvordan fordeler vi pengene? Fuld betaling. Der kan gives tilskud op til kr. 1.500,- til   
       G1/G2 stævnerne. Enkelte dommere bliver inviteret til næsten samtlige G stævner i  
       udlandet.  



 

 

 
           
           - TKDReferee.com. Fungerer fint. De nationale dommere skal godkendes af dommer- 
             sektionen, når de deltager i udenlandske stævner, f.eks. Sverige og Tyskland. 

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

       side. Ved afregning helst en PDF fil. Vi undersøger om udgiftsbilaget kan 
       gøres mere hensigtsmæssigt, således at bilaget er selv kontrollerede, sådan at alle  
       informationerne er påført, som f.eks. bilens-nummer og adresse. 
 
      -  Alle A- og Internationale dommerne skal oprette GOL-licenser. Der  
         bliver uddannet flere A og Internationale dommere i 2022. 

 
      - Alle aktive Internationale dommerne er opdateret mht. World Taekwondo  
        dommerlicenser 
 
      - Deltagelse i Nordic. 4-5 juni. Der vil blive inviteret 3-5 dommere til Nordic både i kamp  
        og teknik. 
 
      - Fælles webside er oprettet. Status fra Anette Olson til næste møde. Hvordan får vi 
        dommerne til at benytte den nye side.   
 
      - Fordeling ”intern” af opgaverne teknik / kamp. Alle opgaverne er bleven uddelt.   
        Fordeling til opgaverne kan ses på DTaF´s web side under dommersektionsudvalg. 

 
3. Stævnestruktur i Danmark 

 
a) Antal stævner om året 

Der arbejdes med et bestemt antal stævner fordelt jævnt hen over året. 
b) Organisering (forventninger) 

Arrangørchecklisten vil blive opdateret. Finn opdaterer teknikdelen. 
c) Afvikling 

Der er behov for en opstramning på procedure vedrørende tilbagemelding fra 
stævner. Dommerleder skriver tilbagemelding til turnering, der samler op med 
klubben. 

d) Danske særregler? 
Der har i flere år været danske særregler indenfor Poomsae. Disse er afskaffet og 
klasserne er samtidig tilpasset de europæiske regler. Der er lavet opslag på ny 
stævneleder i teknik. 

 

4. Rekruttering og dommerkurser. Der vil blive afholdt dommerkurser i teknik og kamp. 
World Taekwondo har annonceret nye opdaterede regler i kamp fra 01.06.2022. 
Reglerne vil blive opdateret på DTaF´s webside og der holdes et onlinekursus vedr. 
de nye regler. De nye kampregler indføres til DM i Ålborg.  
 

5. Styrke det sociale fællesskab. Til DM inviteres til fælles spisning med teknik og 
kampdommere fredag aften.  
 



 

 

6. Internationale invitationer – Masoumeh M. Vash inviteret til VM i teknik i Korea. Ana 
Alicia er inviteret til kamp i EM Senior i Manchester. Invitationen kom direkte fra 
World Taekwondo og World Taekwondo Europe.  
 

7. DM i Ålborg – Teknik og kamp har fået en time til afvikling af finaler. Der kommer 
flere informationer.  
 

8. Evt. 
 


