
 

                                                                             

 

 

DOMMER FEEDBACK VED TEAMGYM KONKURRENCER  
  

Ved TeamGym konkurrencer er trænere som udgangspunkt velkomne til at få vejledning og feedback af 

de enkelte discipliners dommere. Dette er en ydelse som TeamGym dommere betragter som en stor 

del af deres virke, men det kan være vanskeligt at finde tiden til at give en ordentlig feedback, da 

konkurrencerne kører i højt tempo og dommernes pauser er begrænset. Dette skal respekteres, og 

såfremt dommerne ikke har tid til feedback, kan man som træner aftale med den enkelte disciplin-

overdommer, hvornår man kan modtage en form for feedback. Det kan så i værste fald være efter endt 

konkurrencedag eller senere. Disciplin-overdommeren kan kendes på enten blåt slips eller halsklud.  

  

Dommerne har ikke pligt til at udtale sig i forhold til de afgivne karakterer eller de fradrag der er lavet, 

men vil hellere end gerne vejlede og fortælle, hvad der evt. kan gøres bedre/anderledes i konkurrence-

øjemed – herunder kan man ved en snak med disciplin-overdommeren, få svar på store udsving i enten 

D, E eller C karakter.  

  

Man bedes ved endt puljeafvikling opholde sig foran dommerbordet, såfremt man ønsker at komme i 

dialog med dommerne, med mindre man har lavet en aftale på forhånd. Dialogen kan omhandle 

ændringer i konkurrenceprogram (tariff forms enten på rytme, bane eller trampet), eller feedback i 

forhold til netop afsluttet konkurrence. Det er altid disciplin-overdommeren der beslutter, om der er tid 

til feedback med det samme. Således vil det kun være en mulighed at opholde sig omkring eller ved 

dommerbordet, hvis dette er aftalt med en af følgende personer, DoRS medlem (Dommer- og 

Reglementsektionen), stævne chefen (udpeget af UTG stævnesektion) eller disciplin-overdommeren. 

Der skal ligge en klar aftale om formålet med opholdet ved og omkring dommerbordet.  

  

Disciplin-overdommeren kan efter dialog med sine panel-dommere beslutte, at de enkelte dommere 

kan udtale sig om konkurrencens karakterer og fradrag. Den enkelte disciplin-dommer beslutter selv, 

om vedkommende vil fremvise eller udlevere sine optegnelser over fradrag og notater.   

  

Samtale med disciplin-dommere kan først foregå, når den sidste disciplin-karakter er offentliggjort fra 

stævnesekretariatet på den officielle scoretavle for konkurrencen.  

  

Samtale med disciplin-dommere kan kun finde sted med trænere som står listet på det enkelte holds 

deltagerliste. Man kan derfor aldrig modtage feedback og andre informationer om andre holds 

præstationer. Feedback eller vejledning i forhold til den afholdte konkurrence er forbeholdt det enkelte 

holds trænere.  

  

Når konkurrencen er afsluttet vil det ikke være muligt for feedback i forhold til den afholdte 

konkurrence, med mindre dette er aftalt med formanden for DoRS eller den enkelte 

disciplinoverdommer.  

  

DoRS stiller efterfølgende altid op til spørgsmål omkring fortolkninger og uddybninger af reglementet, 

men DoRS kan aldrig svare på spørgsmål omkring enkelte karaktere.  

  

Brud på disse regler kan medføre, at UTG vælger at indlede en disciplinær sag, som kan føre til 

bortvisning af den enkelte træner og i grove tilfælde en diskvalificering af holdet. 

 


