
Målsætninger – dommerudvalget 

MS: At fastholde og udvikle det faglige niveau for OD/ST ved 
svømmestævner  
 
Status siden 2012: 
• Udarbejdet kravgrundlag for overdommere i Dansk 

Svømmeunion 
• Indført landsdelsdommere(regionsoverdommere) således 

der nu er 4 niveauer for udvikling som overdommer 
• Mentor ordning er gjort permanent 
 
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget:  
MS: At fastholde og udvikle det faglige niveau for OD/ST ved 

stævner  
 
Målsætninger 2013-2015: 
• Udvide kendskabet til kravgrundlaget blandt OD og andre 

interessenter 
• Udvikle samarbejdet og dialogen med trænere til stævner 
• Sammensætte OD/ST teams til mesterskaber således at 

læring optimeres 
• Etablere ERFA grupper lokalt blandt overdommere 

geografisk 
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget  

MS: Udvikle de ledelsesmæssige egenskaber for OD/ST 
 
Status siden 2012: 
• OD uddannelsen styrket med fokus på ledelse 
• Gennemført efteruddannelse for  OD uddannet før 2007 
• Erfaringsudveksling på U-OD seminarer omkring 

konflikthåndtering 
• Bedømmelses skemaer har afsnit med fokus på ledelse 

 
 
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget 

MS: At udvikle de ledelsesmæssige egenskaber for OD/ST 
 
Målsætninger 2013-2015: 
• Uddanne flere bedømmere hvor fokus er på ledelse og 

kommunikation 
• Diskutere god ledelse og kommunikation på seminarer  
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget 

MS: Indstille og udvikle FINA dommere/startere 
 
Status siden 2012: 
• 4 FINA dommere på liste 16+17 
• 1  FINA starter på på liste 16 
• 1 ny FINA dommer optaget til liste nr 17 
• 1 ny FINA starter optaget til liste nr 17 
• 2 nye FINA dommere skal indstilles juli 2014 til liste nr 18 
• DK har deltaget ved alle typer LEN og FINA mesterskaber i 

perioden  
 

 
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget 

MS: Indstille og udvikle FINA dommere 
 
Målsætninger 2013-2015: 
• 2 nye FINA dommere skal indstilles juli 2014 til liste nr. 18 
• Udpege mulige kandidater i god tid og påsætte dem 

relevante mesterskaber  
• Arbejde på at FINA dommere og startere også anvendes til 

internationale mesterskaber 
• Skaffe FINA startere opgaver uden for Danmark 
• Påsætte FINA dommere/startere ved DM-L, DM-K og Danish 

Open 
 
 

 
 
 
 



Målsætninger – dommerudvalget: 

MS: Forbedre kommunikationen omkring tolkning af 
svømmeregler til alle interessenter 
Målsætninger 2013-2015: 
• Udvikle et værktøj til formidling af trufne beslutninger og 

regeltolkninger til overdommere, trænere og klubber 
 
MS: Optimere samarbejdet imellem OD til mesterskaber og 
stævnekoordinatorerne 
Målsætninger 2013-2015: 
• Skabe en bedre forståelse for hinandens ansvarsområder og 

kompetencer 
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