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Referat 

 

Opstartsmøde for dommere 2017/2018 

19/08/2017 
10:00-15:00 

 

Møde indkaldt af: Janni Andreassen 
 

Deltagere: Janni Andreassen, Jens Gullberg, Jens-Henrik Vad, Flemming Larsen, Katja Jørgensen, Troels 
Ladefoged, Rikke Thulsted, Søren E. Pedersen, Tommy Troelsen, Allan Sørensen, Kenneth Pedersen 

 

10:00 – 

11:00 

Velkommen  

JG bød velkommen, særligt til Katja som ny dommer.  
 

Orientering om nye uddannelsestiltag, Det forventes, at en ny 

overdommeruddannelse bliver udarbejdet på baggrund af deltagelse (JG og JA, der er 
inviteret af det norske forbund) i ITTF’s nationale overdommerkursus i Oslo. 

Kurset vil blive tilbudt alle nuværende OD’ere samt evt. nye. 

 
Et nyt dommerkursus der er baseret på ITTF’s nationale dommerkursus vil også blive 

udviklet. Det undersøges om det er muligt at få støtte fra ITTF’s udviklingsfond.  
 

Mulighed for værtskab af IRK kursus i 2018/2019 undersøges også. Udvalget har haft et 

positivt samarbejde med uddannelsesudvalget i forhold til de nye uddannelser. Vi vil se 
nærmere på en fremtidig evalueringsordning  

 
Rikke – spurgte om e-learning, JG informerer om, at det stadig er under udvikling. Første 

modul forventes at være søsat i denne sæson 
 

 

11:00 – 
12:00 

Hvad gør man som dommer? 
Forskellige situationer (disciplinære, uheld, regelfortolkning mm), der kan opstå når man 

er ude som dommer eller OD bliver gennemgået og diskuteret.  

 
Der er enighed om, at det er vigtigt at lægge en linje som er muligt at gennemføre i hele 

kampen så afgørende beslutninger kan træffes uden tøven og opleves som naturlige i 
forhold til den linje, der er langt uanset om det er tidligt eller i slutningen af kampen. 

 

Der kan ikke gives én facitliste for, hvordan linjen skal være. Mange ting som erfaring, 
den konkrete situation og rammerne spiller ind. Linjen må dog aldrig efterlade et indtryk 

af en dommer, der søgte opmærksomheden eller reducerede sig selv til bladvender pga. 
manglende handlinger og beslutninger. 

 
Ved overtrædelse af disciplinærbestemmelserne under en Stiga divisions kamp, hvor 

forseelsen medfører rødt kort skal dommeren agere som OD og give det røde kort i stedet 

for at benytte disciplinærstraffe via advarsel, og gul/rødt kort  
 

En case omkring næseblod blev diskuteret. Især hvorvidt en medical time-out skal gives af 
OD, hvis næseblod opstår spontant. Nedstående fra ITTF’s Hanbook of Match Officials kan 

måske hjælpe i fremtidige situationer: 

 
If, owing to accident or illness, a player is unable to continue the umpire must report immediately to the referee. 
The referee may authorise an emergency suspension of play for the player to receive treatment or to recover by 
resting, provided he or she is satisfied that the break in continuity will not unfairly affect an opponent and that 
the player will be able to resume play within a reasonably short time. The timekeeper should time the suspension 
from the time when the referee is called, not from the time he or she arrives at the playing area. 
 

En anden case omkring fairplay eller et forsøg på at tvivlsætte dommerens autoritet 

(spiller ændrer score board som udtryk for point til modstander) blev også diskuteret. 
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Også her er der måske hjælp at hente fra ITTF’s Hanbook of Match Officials i fremtidige 
situationer: 

 
Another example of bad behaviour is gross disrespect of match officials by players or coaches, usually to 
demonstrate disagreement with a decision. This may take the form of persistent protest, alteration of the score 
indicators or even threats against the officials. Such behaviour detracts from the presentation of the sport and 
from the authority of the match officials, and must be strongly resisted. 
 

Husk dog:  
 
The umpire should, however, avoid over-reaction to possibly unintentional instances of unseemly behaviour, for 
this could lead to resentment and animosity that will undermine his or her authority. 
 

Med andre ord må den enkelte –igen-, vurderet på baggrund af situationen, vurdere om 

dette er et forsøg på at underminere dommerens autoritet eller udtryk for kommunikations 

vanskeligheder pga. sprog. 
 

De links, der blev benyttet til diskussionen er afgivet nedenfor: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hfQV9QMfpk 

https://www.youtube.com/watch?v=rpu97A2oVRk 
https://www.youtube.com/watch?v=ns5_qNBxXTA 

https://www.youtube.com/watch?v=JE2CL5CZDjI 
https://www.facebook.com/ITTFWorld/videos/1310174192345914/?fref=gs 

https://www.youtube.com/watch?v=7hfQV9QMfpk 

https://www.youtube.com/watch?v=2TdDgfVCY5c 
https://www.youtube.com/watch?v=brUCyIsQC2o 

 

12:30 – 
13:30 

Kompetenceudvikling 
 

Håndtegn  

https://www.youtube.com/watch?v=iJ0R7MsyEL0 
 

Håndtegn for fejl i forbindelse med serv blev gennemgået / repeteret. 
 

Serv 
https://www.youtube.com/watch?v=LQ3vvMN0nG4 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ0R7MsyEL0 

 
ITTF’s anbefaling om tidligt at handle på fejlserv med Warning og om nødvendigt 

efterfølgende kald af fejlserv blev behandlet og perspektiveret 
 

Warning benyttes hvis der er tvivl om servens lovlighed. Hvis der ikke er tvivl om 

ulovlighed dømmes, der fejlserv også selvom der ikke først er givet en advarsel. 
 

Beslutninger om kald af fejlserv skal i lighed med øvrige beslutninger være en del af den 
linje den enkelte dommer vælger at lægge og som skal opleves som konsistent gennem 

hele kampen. Den tidlige handling på serven (Warning eller/og kald af fejlserv) gør det 
lettere senere at kalde fejlserv og er med til at sikre en konsistent linje. 

 

 

 

13:30-

14:30 

Information vedrørende Sæson 2016- 2017 

Se Bilag 
 

JG informerede om at der i løbet af sæsonen kan komme stævner, der har behov for 
påsat OD og bad venligst om deltagernes velvilje til at finde en OD. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hfQV9QMfpk
https://www.youtube.com/watch?v=ns5_qNBxXTA
https://www.facebook.com/ITTFWorld/videos/1310174192345914/?fref=gs
https://www.youtube.com/watch?v=7hfQV9QMfpk
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0R7MsyEL0
https://www.youtube.com/watch?v=LQ3vvMN0nG4
https://www.youtube.com/watch?v=iJ0R7MsyEL0
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Påsætning af dommere - Information om behov og økonomi.   
Satser er det samme som foregående sæson.  

 
Opstart af sæson – Fastlæggelse af tekniske rammer   

Timeout røret benyttes IKKE. Vi ønskede oprindeligt at følge et nyt initiativ internationalt, 

der dog ikke slog igennem og i stedet benytter vi derfor ligesom internationalt time-out 
kortet i denne sæson. 

 
Overdommere  

Allan spurgte efter en videreudvikling af konceptet for overdommere og assisterende 

overdommere til DMU, således at vi bliver endnu mere ens i vores udtryk når vi går så 
mange sammen. DoU vil udvikle et konceptet med hjælp fra dommerne 

 
Internationale dommere 

Deltagelse i VM i Halmstad afventer henvendelse fra Sveriges bordtennisforbund. 
 

Evt.  

 
DoU takker for den aktive deltagelse og påskønner deltagernes engagement i gerningen 

og diskussionerne. Det er ualmindeligt positivt at opleve. 
 

Også tak til Højbyhallerne for fin forplejning. 

 

 

 


