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Sportsafdelingen



Dommerudvalget
▪ Sammensætning af dommerudvalget

– Valgt på område mødet 2016/2017



Årsberetning dommerudvalget

• “God kommunikation og forståelse”

• Mesterskabsevalueringer er indført herunder DQ statistik

• Deltaget I årsmøde for Stævnekoordinatorer – ansvarsfordeling

• Alt det øvrige:

– Påsætning af OD/ST

– Udvikling af OD/ST

– Indstilling af FINA dommere til mesterskaber

– Afholde OD seminarer

• Løbende sagsbehandling



”Hvordan sikrer vi en god kommunikation og 
forståelse mellem trænere og dommere? ”

• Dommerudvalget deltager i Stævneudvalgs møde den 6 feb 2016

• Gruppedrøftelse på område mødet - input

• Dommerudvalget deltager med indlæg om emnet til trænermødet 

den 3 maj 2017

• Dommerudvalget deltager på Clinic den 3 september 2017

• Emnet er på dagsorden til OD seminarerne til september 2017

• Træner er tilknyttet som associeret medlem af Regel teknisk 

udvalg fra september 2017

• Dialog søges med DSTS 

• Evaluering med Sportsafdelingen i slutningen af 2018



Mange gode forslag er på bordet? 

1. Hvad kan du som træner gøre? 

a. Som en del af træner uddannelsen skal der undervises i SW regler og tolkninger 

b. Trænerne skal være rolle modeller overfor svømmerne og klublederne 

c. Trænerne skal ikke være aktive på sociale medier omkring stævner og OD 

d. Klublederne bør aktiveres ved træner ytringer 

 

2. Hvad skal vi som OD gøre? 

a. I relevante tilfælde afholde trænermøder før teknisk møder med fokus på gældende 
regler og tolkninger 

b. Ved DQ – gør arbejdet grundigt og ordentligt 

c. Som OD skal vi huske på at tvivlen skal komme svømmeren til gode 

d. I større grad sikre ens dommerlinje til mesterskaber 

e. Løbende evaluering, refleksion og erfaringsudveksling af resultaterne fra DQ 
statistik som laves fra alle mesterskabsstævner 

”Hvordan sikrer vi en god kommunikation og forståelse 
mellem trænere og dommere? ”



Mange gode forslag er på bordet? 
1. Mere fokus på de officials om klubberne stiller med til mesterskaber 

a. Stille krav om 2 års erfaring for VD/BD deltagelse til de store Mesterskaber og 
deltagelse kun i hele dage  

b. Forbedre modul 2 uddannelsen – færre max deltagere på kurserne (16 stk) 

c. Forberedelse til stævner som modul 2 med link på hjemmesiden til FINA officials 
film 

d. Fokus på at klubberne har ansvaret på at udtage de bedste officials(VD/BD) til 
mesterskaber 

e. ”Træning” i klubberne af officials med klubbens egne svømmere efter initiativ fra 
klubbens egne OD 

2. Udarbejdelse af ”Code of Conduct” – Svømme Unionen 

a. Udgangspunkt i DIF Kodeks 

b. Forhold ved protester – brug af formularer og under hvilke forhold 

c. Klubberne skal beskrive procedure ved trænernes utilfredshed med OD/officials 

3. Ændring af kulturen ved mesterskabsstævner i DK 

a. Indførelse af ”Tak for kampen” kultur 

b. Mere fokus på at dialogen imellem OD/trænere skal foregå i det rette forum 

”Hvordan sikrer vi en god kommunikation og forståelse 
mellem trænere og dommere? ”





Antallet af DQ opgjort per stævne
Fordelt på SW type:

Type SW: Forklaring: Antal DQ 2016-2018 % antal 

SW 4.4 Tyvstart 242 37,69%

SW 10.11 Tyvstart holdkapper 56 8,72%

SW 7.1 Bryst - flere fly ben efter start/vend 51 7,94%

SW 7.6 Bryst:Ej samtidig berøring 39 6,07%

SW 9.2 Medley: Hver stilart skal afsluttes 26 4,05%

SW 8.4 Fly:Ej samtidig berøring 15 2,34%

SW 7.5 Bryst: Nedadgående delfinspark 18 2,80%

Total antal DQ 642

Total antal starter  57006





Målsætninger 2016-2019

• MS 1: At fastholde og udvikle det faglige niveau for U-OD/ST 

ved svømmestævner 

• MS 2: Udvikle ledelses- og kommunikations- kompetencer for 

U-OD/ST

• MS 3: Indstille og udvikle FINA dommere/startere til FINA SW  

lister nr. 18 og 19

• MS 4: Optimere samarbejdet imellem OD til mesterskaber og 

stævnekoordinatorerne/sportsafdelingen omkring den nye 

mesterskabsstruktur og den generelle ansvarsfordeling

• MS 5: Udvikling af bedømmelse af startere



Målsætninger – dommerudvalget: 

MS 1: At fastholde og udvikle det faglige niveau for OD/ST ved 

stævner 

Handlingspunkter:  2016-2019:

• Statistikker på DQ til alle mesterskaber.

• Sammensætte OD/ST teams til mesterskaber således at læring 

optimeres.

• Mere fokus på svømmeteknik og den udvikling som er i gang. 

Invitere trænere med input til seminar



Målsætninger – dommerudvalget

MS 2: At udvikle de ledelsesmæssige og formidlingsmæssige 

egenskaber for OD/ST

Målsætninger 2016-2019:

• Nyt kravgrundlag med fokus på ledelse 

• Afstemme holdninger til de ledelsesmæssige værktøjer med alle 

bedømmerne. 



Målsætninger – dommerudvalget

MS 3: Indstille og udvikle FINA dommere

Målsætninger 2016-2019:

• Indstilles juni 2018 til FINA liste nr. 20 – 3 dommere og 2 startere

• Indstille kandidater til alle internationale mesterskaber. 

• Skaffe FINA startere opgaver uden for Danmark. 

• Påsætte FINA dommere/startere ved DM-L, DM-K og Danish 

Open. 



Målsætninger – dommerudvalget:

MS 4: Optimere samarbejdet imellem OD til mesterskaber og 

stævnekoordinatorerne/ny mesterskabsstruktur

Målsætninger 2016-2019:

• Skabe en bedre forståelse for hinandens ansvarsområder og 

kompetencer

• Løbende evaluerer forventninger og samarbejde 



Målsætninger – dommerudvalget:

MS: Udvikling af bedømmelse af startere

Målsætninger 2016-2019:

• Fokus på bedømmelser af startere herunder nyt bedømmer 

skema og vægtningsområder

• Analysere situationen, dynamikken imellem OD/ST og 

svømmer


