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Dommerudvalget: 

 Sammensætning af dommerudvalget 
 Hovedopgaver dommerudvalget 
 Målsætninger/handle planer 2013-2015 
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Nyt fra dommerudvalget: 

 Sammensætning af dommerudvalget 
– Valgt på område mødet 2013/2014 
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Hovedopgaver: 

 Besætte alle mesterskaber Øst, Vest og de 
nationale med OD/ST 

 Afholde 3 årlige seminarer Øst, Vest og 
Unions 

 Administrations af FINA lister herunder 
indstilling til internationale mesterskaber 

 Bedømmelser af Unionsdommere 
 Oprykning imellem listerne 
 Mentor ordning for nye OD 
 Løbende udarbejde regeltokninger 
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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.  
 Sat op på Svoem.org samt gennemgået på diverse seminarer. 
 

• Udvikle samarbejdet og dialogen med trænere til stævner.  
 Mere fokus på holdleder møder hvor trænere deltager. OD tager 

runden omkring bassin og mærker stemningen hos trænerne. 
 
• Sammensætte OD/ST teams til mesterskaber således at læring 

optimeres.  
 Er sket på alle store mesterskaber. 

 
• Etablere ERFA grupper lokalt blandt overdommere geografisk 

(Facebook gruppe ”OD i Svømning”).  
 LMF  invitere  resterende inden årets udgang. 
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Retningslinier for overdommere:  
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Målsætninger – dommerudvalget 

MS: At udvikle de ledelsesmæssige egenskaber for 
OD/ST 

 
Målsætninger 2013-2015: 
• Uddanne flere bedømmere hvor fokus er på ledelse og kommunikation. 

 Vi arbejder på det – Gert Ottesen 
 

• Diskutere god ledelse og kommunikation på seminarer  
 Tages op på seminar 2015 
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Målsætninger – dommerudvalget 

MS: Indstille og udvikle FINA dommere 
 
Målsætninger 2013-2015: 
• 2 nye FINA dommere skal indstilles juli 2014 til liste nr. 18. 

 Henriette og Charlotte er indstillet og godkendt. 
 
• Udpege mulige kandidater i god tid og påsætte dem relevante 

mesterskaber.  
 Skete netop med disse 2. 

 
• Arbejde på at FINA dommere og startere også anvendes til 

internationale mesterskaber  
 Indstiller kandidater til alle mesterskaber 

 
• Skaffe FINA startere opgaver uden for Danmark 

 Claus V Sørensen har virket på 4 LEN/FINA mesterskaber 
 
• Påsætte FINA dommere/startere ved DM-L, DM-K og Danish Open. 

  Gøres løbende 
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FINA SW dommere: 

• Bjørn Brander, Charlotte Kert og Henriette S 
Jensen  

     

Liste nr 18 – 1/1 2015 til 31/12 2018 

Liste nr 17 – 1/1 2013 til 31/12 2016 
• Jens-Chr Iversen, Jens Jensen og Lene Madegaard 
• Ove Antonsen, Claus V Sørensen som FINA starter 
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Internationale opgaver 
Stævner 2014/2015 
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Målsætninger – dommerudvalget 

MS: Fremtidens vilkår for Unions-/FINA dommere i DK 
 
Målsætninger 2013-2015: 
• Vurdere fremtidens vilkår for Unions/FINA dommere i DK for at kunne 

fortsat rekruttere, fastholde og udvikle de  bedste OD i DK 
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