
 

Dommeregler KIG trin-system gældende fra 1. januar 2017 

 
Generel info: 

• Cyklusen for trin-konkurrencer rykkes et år, så næste cyklus går fra januar 2018-
december 2021, og bliver altså et år forskudt i forhold til COP-cyklusen. 
Dette vil forhåbentlig lette presset hos dommere, der vil tage alle tre kurser. 

• Dommere, der nu er uddannet trin 4-9 skal IKKE til en ny prøve i foråret 2017, 
men kan altså fortsætte som dommere på de trin, de er uddannet.  

• Der vil komme nye ændringer i trin-systemet fra januar 2018, så ALLE dommere 
trin 4-9 SKAL på et mini-kursus + prøve (1-dags brush up-kursus) for at få 
informationer om nye ændringer - Beløbet for dette bliver MAX det beløb, som en 
prøve i januar 2017 ellers ville have kostet. 

• Der vil desuden komme nye dommerkurser i foråret 2018. 

• Der er fortsat ingen uddannelse i trin 1-3. 
UIG anbefaler dog, at klubberne vælger deres trin 1-3 dommere med omhu. 
Dommerne skal kunne følge de guidelines og fradrag, der findes i mappen med 
trin 1-3-øvelser. 
Det anbefales ydermere, at klubberne hjælper uerfarne dommer med at øve sig 
op til konkurrencerne, så også dommerne får en god oplevelse med dette. 
 
 
Dommerregler gældende fra 1/1 2017 

• Alle uddannede dommere trin 4-9 skal dømme et minimum antal af konkurrencer 
pr år, for at være dommer.  
Dømmer man ikke nedenstående antal konkurrencer pr år, kan man året efter 
ikke fortsætte som dommer, medmindre en dispensation godkendes af UIG. 
 
A. Er man kun uddannet trin 4-6 dommer skal man dømme tre dage om året (365 
dage efter man var på sin uddannelse) i trin 4, 5 eller 6.   
 
B. Er man kun uddannet trin 7-9 dommer skal man dømme tre dage om året (365 
dage efter man var på sin uddannelse) i trin 7, 8 eller 9. 
 
C. Er man uddannet trin 4-9 dommer skal man dømme to dage i hvert reglement 
(trin 4-6 & 7-9) om året (365 dage efter man var på sin uddannelse i det givne 
niveau) 
 



Bemærk at man opfylder to ud af tre dages bedømmelses-krav ved eksempelvis 
at dømme et trin 4-6 NaM, hvor trin 5 + 6 ligger lørdag og trin 4 søndag, såfremt 
man dømmer begge dage.   
 
“Stjernedommere”, trin 4-9: 
 
“Stjernedommere” er betegnelsen for nyuddannede dommere, som endnu ikke 
har dømt til en konkurrence.  
Man skal som stjernedommer dømme to erfarings-konkurrencer (kan være to 
dage, fx trin 5-6 lørdag og trin 4 søndag), hvor ens bedømmelse ikke tæller med i 
beregningerne/karakterne i den pågældende konkurrence. Dette er en del af 
uddannelsen til trin 4-6 eller 7-9 dommer. 
 
Pointen er, at de nye dommere kan øve sig og lære af de mere erfarne dommere.  
Man skal som stjernedommere fokusere på både fradrag og udgangskarakterer (d 
og e-karakter) i den givne konkurrence. 
 
Det vil blive tydeliggjort i dommerplaner, der sendes ud inden konkurrencerne, om 
der er nogle stjernedommere med, og i så fald hvem de er. 
 
Stjernedommere kan deltage ved alle konkurrencer, men sidder som ekstra 
dommere og får ikke løn fra UIG, idet bedømmelsen er en del af uddannelsen. 
Stjernedommere overgår til “erfarne” dommere, når man efter to 
erfaringskonkurrencer har dømt yderligere tre konkurrence-dage.  
Stjernedommerne skal ved konkurrencerne sidde mellem de erfarne dommere og 
det er et krav, at de erfarne dommere hjælper og inddrager stjernedommerne i 
bedømmelserne, så de nye dommere kan lære af disse situationer. 
 
Alle dommere, der pr 1/1 2017 er uddannet i trin 4-6, 7-9 eller 4-9 betegnes som 
“erfarne dommere”. 
 
Data omkring dommere, stjernedommere, datoer for bedømmelser mv., vil blive 
noteret i en dommerdatabase. 

• VIGTIGT: Dommernavne skal oplyses til UIG ved tilmelding af gymnasterne på 
gymtranet.dk. 
 
Af hensyn til fornuftig fordeling af erfarne dommere ved dommerbordet, må der 
ikke byttes redskaber ved konkurrencerne og al sygdom i forbindelse med 
konkurrencerne skal meldes til Dorthe. 
 
 
Aldersgrænse på uddannelserne trin 4-9: 

• Der indføres en aldersgrænse for uddannelserne til dommere i trin 4-9 på 16 år 
(Man skal fylde 16 år det år, man tager uddannelsen) 
 
Det opfordres desuden til, at klubberne vurderer, om de, der sendes afsted på 

http://gymtranet.dk


dommeruddannelserne, er modne og selvstændige nok til at tage den givne 
uddannelse. 
 
Linjedommere og tidstagere:  

• Det er besluttet, at linjedommere og tidstagere ved alle trin 4-9 ikke skal være 
uddannede dommere. Det er fra 1/1 2017 op til den arrangerende klub at sørge 
for, at der er følgende linjedommere og tidstagere til stede, samt sørge for stopure 
og eventuelt flag til dette: 
- 1 stk. linjedommer ved gulv (dommerteamet sørger for at kigge på de to hjørner 
tættest på dem samt at tage tid på opvarmningen. 
- 1 stk. tidstager i barre  
- 1 stk. tidstager på bom (2 stopure) 
 
Det er de erfarne dommere ved hvert redskab, der har ansvar for at sætte 
tidstagere og linjedommer ind i reglerne.  
  
Antal dommere ved konkurrencer (gælder ved trin- og alderskonkurrencer 
samt COP-konkurrencer) 
 
Kravene følgende pr. hele konkurrencedag - altså skal alle dommere dømme hele 
dagen, også selvom trinnene er delt op i flere subdivisioner. 
 
Individuelle konkurrencer: 
 
1-5 gymnaster – 1 dommer 
6-10 gymnaster – 2 dommere 
10-15 gymnaster – 3 dommere 
>16 gymnaster – 4 dommere 

Holdkonkurrencer: 
1 dommer pr. deltagende hold, dog ikke mere end 4 dommere. 

Sanktionen for ikke at stille med det nødvendige antal dommere er 2000 kr pr. 
manglende dommer. Dog står det klubben frit for at lave en aftale/købe en dommer 
fra en anden klub for at undgå denne sanktion. 
 
Med Venlig Hilsen 
Udvalget for Idrætsgymnastik


