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Dommerudvalget
Grand-Prix konkurrencer 2017/2018

• DM 1. runde
• Regionsmesterskaber SM, FM, JM 
• DM mikro, mini mono, mini 8-10 og mini 10-12
• DM pige, tweens, junior og senior FRI og senior
• DM efterskole
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Dommerudvalget 
Generelle opgaver

• Vedligeholde aktiv dommerliste
• Når konkurrencedatoer klar - kontakt

dommere kontakte for rådighed, rådighed er
bindende Dommerteams (G-mail) 
– Dommere melder til og fra på g-mail

• Udstikke retningslinjer
–Deltagelse på dommerkurser
– Etiske regler

• Reglement fradrag (linjedommere, tidtagning)
• Koordinere forslag og nye tiltag
• Tovholder
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Dommerudvalget
Dommere og dommerteams

Dommerteams	

• Det rette mix	
(geografisk)

• Flere dommer-teams	
(T,	U,	K)
• Konkurrencerne
skal afvilkes ifølge
tidsplan

• Flere dommere pr.	
disciplin
(fra 2	til 3	dommere)

Fra	1	til flere discipliner
(T,	U,	K)

• Flere	dommere,	der	
kan	dømme	flere	
discipliner

Alle	klubber	skal	bidrage

• Bidrag	med	
dommere
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Dommerudvalg
Tovholderfunktionen
• Foreslå dommerteam til godkendelse i dommerudvalget
• Sende endeligt dommerteam til arrangerende forening + speaker
• Koordinere overnatning, hvis nødvendigt
• Sende endeligt program ud til dommerteam med info om tid og

sted, honorar og link til afregning på www.gymdanmark.dk
• På konkurrencedagen:
• Checke program for evt ændringer
• Klargøring af dommerbord
• Oplyse om dommeransvarlig/tovholder/konkurrenceansvarlige
• Instruere linjedommere og tidtagere
• Klargøre liste vedrørende medaljeoverrækkelse
• Udlevere kontaktliste dommere med mailadresser
• Al henvendelse vedr. dommere rettes til tovholder

– Identificerer på forhånd URG udvalgsmedlemmer mv, således at 
der kan tages en beslutning ved uforudsete opståede situationer 
på konkurrencedagen. Vi har ikke ressourcer til at frigive en 
dommer til kun at være tovholder. Mere optimalt, at flere i 
fællesskab tager en beslutning frem for en enkelt ansvarlig 
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Principper for sammensætning af dommerteams 

Principper i prioriteret rækkefølge: 
1. Dommere, der repræsenterer samme klub, kan ikke dømme 

sammen i samme disciplin (T, K, U) 
2. Dommerteams skal så vidt muligt sammensættes med geografisk 

repræsentation (Sjælland, Fyn, Jylland) til alle konkurrencer 
3. Dommerteam, der har dømt ved 1. runde DM, skal så vidt muligt

IKKE være det samme til 2. runde DM
4. Dommere som har deltaget på samtlige af sæsonen 

dommerkuser, vil blive foretrukket. 
5. Dommerteams sættes med størst mulig kontinuitet. Hvilket 

betyder at dommere, som ikke kan dømme igennem hele 
konkurrencen/hele dagen, kan ikke være sikre på at komme til at 
dømme 

6. Der tilstræbes at nyuddannede dommere ikke dømmer den 
tekniske disciplin i fri serie ved DM 2. Runde for Junior og Senior 
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Etiske regler for Grand-prix dommere 
2017/2018

• Dommere forventes at foretage en objektiv, fair, professionel og upartisk bedømmelse. 
Alle dommere afgiver individuel karakter, dvs. hver dommer skriver sin karakter ned, 
inden karakteren diskuteres med meddommer(e) 

• Dommere repræsenter GymDanmark som official (både i og uden for panelet), og skal 
derfor fremstå professionel og ansvarsfuld. Dette indebærer, at man også optræder 
neutralt, upartisk og ansvarsfuldt, hvis man bevæger sig blandt publikum eller hold 
under konkurrencen. Dette gælder også dommer og dommer imellem 

• Det er ikke tilladt at notere karakterer under konkurrencen. Alle dommere får udleveret 
resultatskema efter konkurrencen 

• Hver enkel dommer udfylder og medbringer de relevante dokumenter på
konkurrencedagen. Print fra www.gymdanmark.dk 

• Evt. uoverensstemmelser dommere imellem bør som udgangspunkt løses indbyrdes 
efter endt konkurrence (ikke i hallen); subsidiært inddrages konkurrencens tovholder 

• Inhabilitet skal oplyses – man er inhabil som dommer, hvis man har træner/elev relation 
til en gymnast eller har lavet en koreografi til et hold 

• Dresscode – mørkt tøj, evt. hvid skjorte/bluse. Træningstøj og logo er ikke tilladt 
• Som dommer overholder man de fastsatte mødetidspunkter for dommermøder, 

indmarch og udmarch. 
• Det er ikke tilladt at have mobiltelefon tændt under konkurrencen 
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