
Referat 

 

DBTU’s dommerudvalg  

25/08/2018 

8:00 – 10:00 

 

Tilstede: Jens Gullberg, Mark Beckmann, Janni Andreassen 

 

Godkendelse af 

dagsordenen  

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Godkendelse af referat fra 

sidste møde  

Referat blev godkendt. 

 

Økonomi status og 

kommende udgifter 

 

Vi kommer til at bruge hele vores budget vi har køb 

time out ur, så nu har vi tre. Vi har købt nye 

lodtrækningsbrikker, med DBTU’s logo og som bliver 

uddelt i dag til dommermødet. Vi undersøger 

muligheden for at købe nye trøjer budget mellem 4-

6000. Overstiger prisen budgettet udskydes indkøbet til 

næste budgetår dog afhængigt af næste års budget., Der 

forventes betragtelige udgifter til bruges til WM og 

øvrige udgifter til opstartsmøde.  

 

Opstartsmødet 

 

Deltagerantallet giver anledning til evaluering af dato 

og form på dette års møde. Skal det evt flyttes til Juni? 

Der vil fortsat være fokus på rekruttering.  

Følger dagsordenen.  

2 ting der skal kigges på, ændringerne i 

turneringseglementet.  

Uniform, skifter til rød eller blå polo T-shirt. Ingen 

navneskilt.  

Overdommer uniform ændret til valgfrit spils.  

Ikke stor undervisning, vi tager diskussionen om 

overdommer gerningen.  

 

Serven, dbl 32 ting vi kontrollere, i single 27 i 

Gruppe arbejde om at være med til DM – WALK and 

talk.  

 

Opstart af sæsonen OD ser pænt ud vi er næsten færdig.  

Sigadivisonen ser lidt svære ud. Vi mangler svar for 

nogle endnu, så den hænger lidt, men en del er endnu på 

ferie.  

 

Uddannelse 

 

Vi skal bruge 5 nye dommere.  

Vi skal være opmærksom på ny handbook, i forhold til 

uddannelse. Ny opfattelse af hvordan man dømmer 

udenlands. Mark skal fortælle om det i forhold til 

udviklingen af dommere. Ingen nye OD de næste par år.  

Mark og Janni arbejde på nyt ny struktur for hvordan vi 

rekruttere unge dommer. Oplæg laves klar til næste 

møde. Forløbelig kunne det være at ligge en SO-ME 

strategi og bruge de sociale medier mere. Mark sørger 

 



for at beskrive en ”karrierevej” som kan bruges som 

reklame.  

Materiel 

 

Nyt time-out ur + nye brikker, der arbejdes på nye 

trøjer.   

Internationalt 

 

Vi afskaffer kravet til antal kampe og til deltagelse til 

DM’erne, men fastholder tilskudet på 2x500 kr 

 

De internationale dommer skal selv kigge efter 

turneringer i fremtiden på ITTF.com  

Ingen dommere melder sig til European game i Minsk.  

Udtagelse systemet er ændret markant så ganske få har 

mulighed for at blive udtaget til de store turneringer.  

 

Evt 

 

Vi skal bruge tøj størrelser på alle mand så vi kan få 

bestilt de nye trøjer, vi går formentlig efter en grøn 

farve.  

 

 

 

 


