
	

URG	Dommermøde	22/10-17	
	
Deltagere:	Mette	Jørck,	Hanne	Enevoldsen,	Lene	Juhl,	Karina	Pinderup,	Tine	Bull,	
og	Fie	Arndal	

 
 
Udarbejdelse af Retningslinjer for at være med i 
Dommerudvalget: 
 
3 faste, helst en fra hver landsdel + 1 URG tovholder 
1-2 supp, gerne fra forskellige landsdele 
 
Kræver at være aktiv dommer 
Deltage på dommerkurser 
Tænke struktureret 
Kunne betjene skype, excel, og andre kommunikationsredskaber 
Tilstræbe at det er en spredt aldersgruppe 
Tilstræbe udskiftning, så ingen sidder mere end 6 år I streg – kan 
komme ind igen efter 2 år. 
 
Pr dd. 
Lene har været med I 4 år 
Tine 2 år 
Karina ny 
 
Hanne E reserve 
Mette J reserve 
 
Fie URG tovholder 
 
Reserve er med I facebook gruppe – er forpligtet til at holde sig 
opdateret. Må gerne kommentere, men ikke forpligtet til at svare. 
 
 
Diskussion om hvem der skal være med I dommergruppen. Hanne 
E ønsker at trække sig.  
Behøver vi skære det helt ned til kun 4, da vi er flere der ønsker at 
være en del af dommergruppen.  
Hanne E Reserve 



	

Mette J Reserve 
 
Oplæg til URG: 
 
Ved udskiftning I dommerudvalg foreslås at der først skal spørges 
alle I  dommergruppen, om nogle har lyst.  
Ved mere end 1 kandidat skal der stemmes om dette til gpr 
seminar. HVer deltagende forening I GPR seminar har 1 stemme! 
 
 
Udarbejdelse af Retningslinjer for at være dommer : 
 
principper for sammensætning: 
 
Du skal deltage på weekenddommerkursus og/eller 
redskabsdommerkursus, og KLAR-PARAT- START kursus 
 
5. Dommerteams sættes med størst mulig kontinuitet. Hvilket 
betyder at dommere, som ikke kan dømme alle hold, ikke kan 
være sikre på at komme til at dømme.  
(skal sættes ind I stedet for punkt 5) 
 
 
6: tilføj DM 2 runde for junior og senior. Tilstræbes 
 
7: Slettes 
 
Krav til dommere:  
 
For at være gældende dommer skal man være fyldt 18 
  
Du skal deltage på weekenddommerkursus og/eller 
redskabsdommerkursus, og KLAR-PARAT- START kursus 
 
Fra 2017 skal nye dommere igennem dommeruddannelse 
 
I tilfælde af, at en dommer ikke har deltaget I dommerkurser eller 
dømt til konkurrencer I 3 år – skal dommeruddannelsen startes 
forfra. 
(Der skal ses regler for tilbagevendende dommere, og dommere 



	

som skifter kategori) 
 
Dette tages med til URG – skal udarbejdes mere grundigt 
 
Dommerkartotek: Tjek 
 
Dommerbesætning til forårets konkurrencer 
 
Er lavet til mødet dd., og bliver sendt til dommerne når det er 
blevet skrevet i excel.  
 
Evt 
 
Tovholdere til forårets konkurrencer: 
 
DM 1. Runde : Fie 
SM : Tine 
JM/FM: Karina 
DM 2. Runde mikro, mini: Lene 
DM 2. Runde Pige, Junior, senior : Tine  
 
 
	


