
 

DTaF Teknik Dommer Kursus 

 
Kursusindhold  Dommerreglementet (World Taekwondo/DTaF) for Teknikdommere 

 Gennemgang af reglerne for Taegeuk/Poomsae og Freestyle 

 Reglerne for en dommers virke gennemgås med procedurer for stævneafvikling, 
pointgivning og praktiske forhold. 

 Praktisk gennemgang af Taegeuk/Poomsae op til Hansoo (P8) 

 Kursusmateriale udleveres på kurset (se dog under praktiske forhold) 

 

Udbytte Kurset henvender sig specielt til Taekwondo-instruktører, som har et ønske om fremtidig deltagelse 

som dommere ved stævner, sekundært til trænere, coaches og udøvere som har et ønske om et 

uddybende kendskab til reglerne for Teknik-stævnerne til brug ved den daglige træning og/eller i 

forbindelse med stævner. 

 

Kurset henvender sig desuden også til nuværende teknikdommere, som endnu ikke er opdaterede 

til de nyeste WT regler og B-dommer aspiranter, som skal have gennemgået mindst to kurser for at 
komme i betragtning. Dommeransvarlige Edina Lents er netop i Korea for at få de nyeste 

opdateringer.  

 

Der udstedes bevis for gennemførelse af kurset, men for nye dommere opnås status af C-dommer 

(evt. K dommer, hvis kun 17 år ELLER 1. kup) først efter man har været dommer ved et stævne. 

Bemærk at K-dommere kun må dømme kupgrader.  

 

Tidspunkt Søndag den 26. November 2017 kl. 9.30 – 17.00 

For nuværende dommere slutter kurset ca. 15.30 

 

Praktiske forhold Medbring Dobog, Taekwondo-pas og papir/skriveredskaber. Den praktiske træning foregår efter 

frokost. Påklædning er dobok med evt. træningsjakke udover til teori, samt dobok til praktisk 

træning.  

 

Hvis man gerne vil forberede sig på materialet og/eller selv kan printe dette, så send gerne en email 
til dommeransvarlig Edina Lents (edinalents@gmail.com) senest 20. November, så fremsendes 

materialet. 

 

Sted Gladsaxe Taekwondo Klub  

Skolesvinget 10  

2860 Søborg 

 

Deltagerkrav Min. 18 år og 1. Dan – Evt. 17 år ELLER 1. kup (max 20 deltagere) 

 

Pris 125 kr. incl. materialer 

 

Undervisere Edina Lents (Dommeransvarlig, WT 

Poomsae-dommer)  

Mobil: 2125 9315 

edinalents@gmail.com  

 

Lisa Lents (WT Poomsae-dommer) 

lisalentsdk@gmail.com  

Tilmelding Via den kursusansvarlige: http://www.taekwondo.dk/arrangementer.asp 

Spørgsmål vedrørende tilmelding: sekretariatet@taewondo.dk 

 

Evt. spørgsmål angående indhold af kurset og lign. kan rettes til Edina Lents 

(edinalents@gmail.com). 

Bekræftelse Man får en bekræftelse på om de er tilmeldt eller ej ved tilmelding 
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