Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg
§1

Badminton Danmarks dommerudvalg (DU)
DU består af en formand samt udvalgsformændene for hver af de under DU stående udvalg.
Formanden vælges på BD’s repræsentantskabsmøde (jf. lovenes § 16.stk.2, nr. 08.03), mens
formændene for de stående udvalg udpeges af udvalgsformanden, direktøren og den politisk
ansvarlige for området i forening (jf. lovenes § 20 stk.2).
De stående udvalg er Aktivitetsudvalget, Bedømmerudvalget og Uddannelsesudvalget.

§2

DU opgaver
Stk. 1. DU opgaver består i at varetage den overordnede styring af danske badmintondommeres virksomhed, herunder:
1. At forestå den nødvendige kontakt til badmintonorganisationerne BEC og BWF. –
samt drage omsorg for, at BWF’s til enhver tid gældende spilleregler og vedtægter
for tekniske officials m.m., bekendtgøres for kredsenes dommerledere og forbundsdommere.
2. At varetage udsendelse af dommere til opgaver for BD i indland og udland.
3. At varetage uddannelsen af forbunds -og kredsdommere.
4. At udarbejde budgetindstilling, og foretage budgetkontrol.
Stk. 2. DU har endvidere til opgave at besvare forespørgsler vedrørende spillereglernes forståelse
og kan i givet fald afgøre sager herom. DU har pligt til, hvis udvalget er i tvivl om en sag, at
forelægge sagen for BWF.
DU’s afgørelser er endelige, men en afgørelse kan appelleres til BD’s Appeludvalg, hvis
sagen drejer sig om regelfortolkning, dvs. om afgørelsen er truffet på et juridisk korrekt
grundlag i forhold til gældende BWF-, BD- eller DIF-regler.
Stk. 3. DU afholder ordinært møde med kredsenes dommerledere mindst 2 gange om året, hvor de
overordnede principper for dommervirksomheden drøftes, og eventuelle nye initiativer iværksættes.
Stk. 4. DU afholder ekstraordinært møde, når DU’s formand eller et/flere af udvalgene/dommerlederne finder, at et møde er påkrævet.
Stk. 5. DU kan nedsætte ad hoc udvalg i det omfang, DU finder det nødvendigt.

§3

Aktivitetsudvalget
Stk. 1. Aktivitetsudvalget består af en udvalgsformand samt 1 medlem.
Stk. 2. Aktivitetsudvalgets opgaver er:
1.
2.
3.
4.

At sikre, at BD’s turneringer dækkes med relevante dommere i samarbejde med kredsene
og bedømmerne.
At udarbejde dommerudkald til Badmintonligaen.
At planlægge forbundsdommernes udkald til udenlandske turneringer.
At sikre den enkelte forbundsdommers videreudvikling, gerne i international retning.
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Stk. 3. Kredse og klubber, der ønsker at gøre brug af dommere, turnerings- eller holdturneringsreferees, henvender sig i god tid, dog senest 14 dage før, til dommerlederen/udkaldslederen i den
pågældende kreds med oplysning om tid, sted, omfang og art af den ønskede dommervirksomhed. Direkte henvendelse til de enkelte dommere må ikke finde sted, såfremt nogen form
for betaling påtænkes.
BD rekvirerer dommere hos DU’s aktivitetsudvalg.
Uden for BD stående klubber og organisationer kan kun anvende medlemmer af dommerorganisationen efter forud indhentet tilladelse hos DU. Der kan gælde særlige regler i den til enhver
tid gældende samarbejdsaftale mellem BD og DGI.
Stk. 4. Når en turnering/holdkamp er overstået, afregnes med dommerne i henhold til de aftaler, der
er indgået i de respektive kredse/BD.
Stk. 5. Regler for dommere:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

I løbet af en sæson skal en dommer, kredsdommer eller forbundsdommer virke ved
mindst 4 udkald som stigedommer for klubber og kredse. Herudover skal en forbundsdommer virke ved mindst 4 udkald som dommer iht. BD eller udkaldsleders planlægning.
Dommere må ikke udøve dommervirksomhed mod betaling, hverken i egen eller fremmed
klub, medmindre dommervirksomheden er registreret af dommer-/udkaldsleder.
Kun dommeraspiranter, der på forhånd erklærer sig villige til at indgå under betingelser,
der er omfattet af disse bestemmelser, vil kunne optages på forbundets og kredsenes kurser.
Den betaling som den rekvirerende klub, kreds eller forbund skal betale, består dels af
skattefrie omkostningsgodtgørelser, diæter og befordringsudgifter samt eventuel udgift til
ophold. Betalingen sker i henhold til gældende takster fastsat af BD’s hovedbestyrelse.
Befordringsudgifter dækkes efter statens regler.
Der er indgået speciel aftale mellem DU og BD for forbundsdommere, som virker ved de
internationale turneringer og Danmarksmesterskaber, hvor BD har ansvaret for afviklingen
af (fx Denmark Open og DM Senior)
Betaling af rekvirerede dommere afregnes efter de enkelte kredses bestemmelser, dog
afregnes eventuelle opholdsudgifter direkte af rekvirenten. Afregning mellem kreds og den
enkelte dommer foregår efter aftale i de enkelte kredse.
Ved afholdelse af dommerkursus og ved bedømmelse oppebærer undervisere og bedømmere godtgørelse m.v. efter samme regler som dommere.

Stk. 6. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende betaling/godtgørelse mellem en rekvirent og en
dommer afgøres af primært af den lokale dommerleder og dernæst af DU.

§4

Dommeruddannelsesudvalget
Stk. 1. Dommeruddannelsesudvalget består af en udvalgsformand og 2 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget er ansvarlig for afholdelse af kreds- og forbundsdommer kurser og at levere materiale til disse, samt yde støtte til kredsenes dommerkurser. Udvalget vil ligeledes være behjælpelig ved afholdelse af bedømmerkurser/seminarer samt dommerkurser, som BD bliver bedt om
at afholde i andre lande.
Stk. 3. Dommeruddannelsen:
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De under Badminton Danmark (BD) uddannede badmintondommere autoriseres og betegnes
efter deres uddannelsestrin således:
- International Forbundsdommer (engelsk)
- National Forbundsdommer
- Kredsdommer
- Dommer
Personer, der har påbegyndt deres uddannelse til dommer, betegnes som dommeraspiranter.
Afhængig af kursusniveau og kursusindhold arrangeres kurserne af kreds eller forbund.
Stk. 4. Dommerkurser arrangeret af kredse:
1.

2.

3.

Ethvert medlem af BD kan gennem sin klub tilmelde sig et af kredsene arrangeret dommerkursus. Kurset indeholder bl.a. en gennemgang af spillereglerne og vejledning for tekniske officials, samt praktisk indøvelse i virket som dommer, og afsluttes med en skriftlig
prøve.
Efter at have praktiseret som dommeraspirant, med et efter kredsens skøn tilfredsstillende resultat, samt have bestået den skriftlige prøve, autoriseres dommeraspiranten til
dommer.
Kursister skal være fyldt 16 år, og må ikke være fyldt 60 år, ved start af kurset.

Stk. 5. Kurser arrangeret af BD’s Dommeruddannelsesudvalg:
1.

Kredsdommerkursus:
Kredsdommerkursus afholdes af BD’s dommerudddannelsesudvalg i samarbejde med
kredsene. Dommerne skal bestå såvel den teoretiske (skriftlige) prøve og den praktiske
prøve med et tilfredsstillende resultat. Den teoretiske prøve skal bestås før deltagelse i
den praktiske prøve. Den praktiske prøve gennemføres som dommer, og som servedommer. Ved den praktiske prøve skal dommerne kunne anvende scoresheet.
Dommere, der har virket i mindst 1 år, udover den sæson, de blev autoriseret som dommer, kan tilmelde sig kurset. Dommeren skal skønnes egnet af egen kreds’ dommerleder.

2.

3.

Til Forbundsdommerkursus kan alene indstilles kredsdommere, der af deres kredsdommerleder skønnes egnet til indstilling. Endvidere kan indstilling foretages af DU’s Bedømmerudvalg via kredsdommerleder.
International/National Forbundsdommerkursus:
Kredsdommere, som ønsker at erhverve autorisation som National/International Forbundsdommer, skal gennemføre såvel en skriftlig som mundtlig prøve på dansk/engelsk i
det krævede pensum. Den skriftlige prøve skal bestås før deltagelse i den praktiske prøve.
Endvidere skal kursisten gennemføre praktiske prøver som dommer og som servedommer med tilfredsstillende resultat. Den praktiske prøve afholdes i forbindelse med et Danmarksmesterskab, en international turnering eller lignende turneringer, som DU vurderer,
der har den nødvendige sværhedsgrad i kampene. Ved den praktiske prøve skal dommerne kunne anvende scoresheet. Teoretisk og praktisk prøve kan afvikles i to på hinanden følgende sæsoner efter DU’s bestemmelse.
Til det Internationale forbundsdommerkursus kræves det, at kursisterne har et så stort
kendskab til det engelske sprog, at de uden besvær kan løse enhver relevant opgave i badmintonregi.
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§5

Bedømmerudvalget

Stk. 1. Bedømmerudvalget består af en udvalgsformand samt 6 medlemmer.
Stk. 2. Bedømmerudvalgets formål er at sikre den størst mulige ensartethed i fortolkning af spilleregler og i hele dommervirket, og dermed sørge for, at dommernes niveau højnes og fastholdes
på højt niveau, samt at opnå et klart billede af den enkelte dommers evner og virke. Udvalgets
opgave er at fastlægge retningslinjer for bedømmelse af dommere, og i samarbejde med kredsenes bedømmere at gennemføre retningslinjerne til gavn for spillere og dommere.
Stk. 3. Bedømmerne skal straks efter en udført bedømmelse orientere dommeren om bedømmelsen,
og stå til rådighed for at diskutere denne med dommeren.
Bedømmelserne danner grundlag for indstilling af den enkelte dommers fremtidige virke, ligesom de danner baggrund for eventuel nedrykning af dommere.
Stk. 4. Den øvre aldersgrænse for dommere i elite- og mesterrækketurneringer er 65 år. Efter det
fyldte 65 år, benævnes en forbunds- eller kredsdommer som ”seniordommer” og må ikke længere virke som dommer i Badmintonligaen eller 1. division, ej heller i elite– eller mesterrækker,
hverken for senior eller ungdom, men kan stadig dømme i A, B, C og D rækker, samt virke som
turnerings- og holdturneringsreferee.
Stk. 5. DU kan dispensere for forbundsdommere for et år ad gangen efter indstilling fra bedømmerudvalget, hvorefter de fortsat kan virke som International/National Forbundsdommer.
Efter det fyldte 70 år, må en forbundsdommer ikke længere udsendes til at virke i udlandet.
Stk. 6. BD fører kartotek over alle dommere. Kartoteket skal indeholde den enkelte dommers personlige data, og uddannelsesgrad.
Umiddelbart efter afholdelse af et dommerkursus indrapporterer kredsens dommerleder de
uddannede dommeres personlige data til BD.

§6

Regelbrud
Såfremt en dommer ikke overholder bestemmelserne i dette reglement, har dommerlederen pligt til at
indberette sagen til DU’s formand. DU træffer derefter, efter høring af de involverede parter, afgørelse
om følgevirkningen for den pågældende dommer.

§7

Disciplinærsager
Såfremt en dommer i sin funktion som dommer, turnerings- eller holdturnerings- referee har udvist en
adfærd, der vil være omfattet af bestemmelserne i BD’s loves § 11 stk. 1, a.-d., skal sagen henvises til
behandling i disciplinærudvalget inden 2 uger efter, at episoden har fundet sted.

§8

Reglementsændringer
Ændringer af dette reglement skal forelægges BD’s hovedbestyrelse til godkendelse.
Dette reglement er sidst ændret 12. maj 2020
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