
Dagsorden	til	møde	på	søndag	d.	22/1-17	
 
1.Valg af Ordstyrer 
Lene Juhl 
2.Valg af Referent 
Fie Arndal Schønberg 
3. Forretningsorden   
Der tales om, at vi skal finde en fælles arbejdsform, og fælles linjer 
at arbejde ud fra. En forretningsorden, som har nogle regler for 
hvornår de forskellige opgaver I dommerudvalget udføres.  
Årshjulet inde på Gymdanmark 
(http://www.gymtranet.dk/media/2245/dommerudvalg-grand-prix-
2016.pdf) Denne ændres, så den er opdateret ift. 
Udvalgsmedlemmer.  Her ses også forretningsorden.  
 
Arbejdsform til dommerbesætning: 
 
Tovholder laver udkast til dommerbesætning. 
Dommerplan skal tovholder sende dommerplan ud til 
dommergruppe facebook senest 4 uger før. 
Så er der 3 dage til godkendelse og kommentarer. 
Hvis ændringer herefter 2 dage til godkendelse 
Skal sendes ud til dommere senest 3 uger inden konkurrence 
Tovholderen er sekretær. 
 
  
4. Tovholdere for denne sæsons konkurrencer   
DM 1 runde: Karina 
SM: Fie 
FM/JM: Hanne (Mette sekretær) 
Dm 2. Runde små: Karina og Lene 
Dm 2. Runde store: Hanne og Mette 
 
Vi skal bestræber på at dommere sidder på samme plads hele 
dagen. 
 
5. Etiske regler:  
Der er diskuteret hvilke relationer dommere og gymnaster har.  



Mor/datter relation går ikke, så vil man være inhabil I denne 
division.  
Søskende relation er okay. 
Alt andet er ellers okay, hvis det ikke kan undgås. Samt dommeren 
skal godkende at dømme.  
 
6. Den nye dommeruddannelse er trådt I kraft. Dog ligger prøven 
ikke klar endnu. Men I denne sæson skal der prøvekøres med nye 
dommere I smørhul. De skal side om lørdagen ved mini. Evt. 
Begge dage, hvis der er mulighed.  
Hvem betaler overnatning, egen klub? Der kommer udmelding, når 
det er på plads.  
De tre nye dommere:  
Emma Engelsholm teknisk serie 1 
Caroline Wraa, Kunstnerisk 
Emma Blomkvist, redskab teknisk  
 
De har fået smørhulspladser til DM 1. Runde. Er skrevet med ind I 
dommerbesætningsskemaet.  
 
Ny dommeruddannelse/ dommergerningen  . Der tales om hvordan 
vi skal vedligeholde vores dommerkompetencer. Dette sker på 
kurserne I løbet af året.  
Vi skal finde ud af om vi skal bibeholde retningslinjer og rammer 
omkring dommerfunktion og uddannelsen. 
Når man starter dommeruddannelse, skal man deltage I alle 
dommerkurser.  
Ønsker man at skifte disiplin skal man skal jeg deltage I alle 
kurser. 
De eksisterende dommere skal deltage I weekenddommerkursus, 
hvis kun redskab kan der deltages I kun redskabkursus. 
Alle skal også deltage I Klar-parat start kursus.  
 
Forslag: Tages med til næste URG møde.  
Der tales igen om der skal være gebyr for foreninger, som ikke har 
en dommer. Et gebyr pr. Hold. Forslag: 250 kr pr konkurrence pr 
hold 
Vi har problemer med at alle dommere ikke kommer til 
dommerkurser, pga dyr transport, og ikke alle stamforeninger vil 
betale dette. Derfor kunne det ekstra gebyr gå til at gøre 



dommerkurser billigere, og ellers må foreninger sende en dommer 
til kurser, og hermed har vi flere dommere.  
Nye foreninger har frihjul I 3 år.  
 
 
Der tales om, om weekenddommerkurset kunne flyttes lidt rundt I 
landet, da alle dommerkurser ligger vest for Storebælt? Der ses på 
dette.  
 
6. Konkurrenceansvarlig – prøvekøre i denne sæson (Se 
beskrivelse af dette i Referat fra URG møde d. 28. Dec 2016 link : 
http://www.gymtranet.dk/…/referat-urg-moede-2-28-december-
2…)   
De konkurrenceansvarlige skal være: 
Formand, hvis mulig ellers et andet URG medlem 
Tovholder for konkurrencen 
Samt endnu et dommerudvalgsmedlem.  
 
7. Eventuelt 
 

- Dommerbemandingen til 1. runde 
Der er lavet dommerbesætning, og denne er sendt ud til alle 
dommere.  

 
- Dommerkufferten – den har  Karina 


