
 

Dagsorden Dommermøde 25. august 2018  

  

1) Velkommen  

JG byder velkommen             

2) Orientering om nye tiltag (Stiga divisionen og DED) 

Få ændringer der vedrører dommer. Ikke længere krav om forskellige farve trøjer, de skal dog stadig 

have navn på ryggen. 

Spillepladsen ved damernes samlinger er blevet gjort mindre.  

3) Gruppearbejde • hvordan skal DM (både senior og ungdom) være for jer med glæde deltager?  

 

 International evaluator på  

 Krav til deltagelsen 

 Dommerhyggeaften 

 Bedste spillere med 

 Færre kampe lørdag 

 Geografisk placering 

 Gensidige læring/udvikling  

 Mere selektiv påsætning 

 Alkohol politik 

 Flere dommere  

 ”bare” et hotel  

 Mulighed for enkelt værelse  

 Ordentligt mad 

 

Kompetenceudviklings aktivitet (punkt3 forsat) 

Med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra hele bordtennis Danmark tager vi udgangspunkt i 2 overordnet 

emner, overdommer og serv.  

Hvad er vigtigt for en god overdommer?    

 Cirkulation 

 Autoritet 

 Ikke stå tæt på  

 Lodtrækning – sikre lodtrækning – om lodtrækning 

 Turneringsreglementet  

Konklusion: Vi skal have opfølgende kursser i hvordan OD varetager posten, således at vi er ens når vi er 

ude uanset hvor i landet.  

 



Hvornår syntes I som dommere Serven er sværest?  

 Hvis modstanderen siger han ”Ikke kan se serven” 

 Svært at være konsekvent i serven.  

 Lodret opkast af bolden. Burg linjerne på bordet.  

 Skjuler med skulderen, og med hovedet (svært at se)  

Konklusionen: Tidligt i kampen – kald let, advarsel med det sammen serven er ulovlig  

 

 

4) Information vedrørende Sæson 2018- 2019:  

a. Påsætning af dommere - Information om behov og økonomi  

 Påsætningen er næsten færdig, der mangler ikke mange til OD, næsten alle 

stævner er dækket ind. 

 Det ser lidt svære ud med Stigadivisionen, men der mangler nogle 

tilbagemeldinger, da der er en del på ferie.   

 

b. Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer herunder uniform  

 Uniformen bliver ændret.  

Vi går efter bomuld i et snit vi er tilfredse med, som udstråle myndighed, de bliver 

indkøbt i løbet af sæsonen og indtil da vil uniformen består af  

 Rød/blå trøje at dømme i 

 Sorte bukser 

 Sort bælte 

 Sorte strømper 

 Sorte sko.  

 Ikke navneskilt. 

c. Overdommere   

 Over dommer uniform forbliver uændret –  

 Slipset bliver valgfrit  

 Navneskilt og overdommerskilt benyttes. 

 

d. Internationale dommere   

 Ændringer af det internationale området er meget store. 

 Så meget få har mulighed for at deltage til i de store. Plantinum og WT er lukket 

land for stort set alle sammen, derfor har vi lukket ned for kravene om hvor mange 

kampe man dømmer i Stigadivisionen. Og kravet om at dømme til DM’erne 

frafalder, men tilskuddet på 2x500 kroner opretholdes.  

 MB fortæller at tendens ude i verden er øget fokus på fremtræden og 

underholdning konsekvensen er af dommerne bliver mindre fremtrædende. 

 

5) Eventuelt, Evaluering og Afslutning       



 Opstartsmødet Bred enighed om at fastholde opstartsmødet, men Datoen skal meldes ud meget 

lang tid før. Og når vi samlet kan tiden udvides og mere af den skal bruges på kompetence udvikling 

og øvelser, så vi står meget skarpe til sæson begynder. 

 Bedømmersystemet, der skal udvikles et nyt system til intern bedømmelse af dommer. Evt. form af 

gensidige bedømmelser DoU sætter arbejdet i gang med et nyt setup.  

 

 

 

 


