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Dommermøde 19. august - Bilag 
 

Dagsordenens punkt 4a - Påsætning af dommere – Information om behov og økonomi: 

 

 Der er i dag 23 aktive dommere 

 Der er 12 Internationale dommere, heraf 2 BB dommere 
 

 Der er udsendt skema vedr. ønsker til påsætning  

 Dommerlisten opdateres og lægges ud på hjemmesiden inden sæsonstart 

 Dokumenter og information på hjemmesiden (love, regler etc.) er opdateret. 
 

 Følgende takster er gældende for sæsonen 2017 – 2018: 
 

o Holdkamp: 200 kr.                                                            
o Overdommer under 5 timer = 200 kr. 
o Overdommer over 5 timer = 400 kr.  
o Diæter: Er man afsted totalt mere end 5 timer: 60 kr. udokumenteret. 
o Kørsel: 1,93 kr. pr kilometer 

 

 Afregningsprocedure forbliver uændret for næste sæson. 
 
Information om behov for næste sæson:   

 DED: Samlinger videreføres  

 Øvrige DT: OD påsættes slutspil for Junior og Drenge, 

 DM senior: I Hjørring, DM ungdom: I Silkeborg 

 Landskampe: Ingen information pt. 

 Kval Top12/Top 12 Ungdom: OD, der påsættes af DU.  

 Øvrige stævner: Alle stævner forventes dækket ind. 

Påsætning af dommere – Fastlæggelse af procedure 

 DU udtager til DM  

 JG påsætter dommere til Stiga divisionen 

Dagsordenen punkt 4b - Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer 

Dommer tøj: Afventer ITTF beslutning om ny uniform. 
Andet materiel:  Timeoutrør benyttes ikke i næste sæson. Der er indkøbt timeout ure (2) til DM 

Dagsordenens punkt 4c - Overdommer 

 JG er ansvarlig for OD området 

 Der er udsendt skema vedr. ønsker til påsætning  

Dagsordenens punkt 4d - Påsætning af internationale dommere  

 Modtagne invitationer: MB udsender løbende information om relevante indbydelser  

 Tilskuddet på 2x 500 kr. udløses ved optjening af krævede point, der opnås ved deltagelse 
i hhv. DM senior og DMU. Ordningen er under revision 
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