
   Referat dommerseminar 2016 
 
Deltagere: 
Vest:  
Jens Fudge, Lis Lassen, Claus Falck Hansen, Flemming Skjoldborg, Jan Aagger, Bjarne 
Strandby, Otto Zebitz 
 
Afbud Vest:  
Josephine Fugde, Elo Nørum, Niels-Ulrik Galberg, Teddy Thomsen, Irene Andressen, Jette 
Andersen, Ole Andersen 
 
Øst: 
Vibe Madsen, Christoffer Pejlby, Flemming Jørgensen, Klaus Lykkebæk, Anette Nielsen, 
Bjarne Ibholt Jensen, Leon Frantzen, Søren Sönnichsen, Hjortür Gislason, Mads Grøn, Jane 
Sigil 
 
Afbud Øst: 
Dan Hansen, Kenneth Myrup, Thomas Ebert 
 
Uden afbud:  
Michael Eriksen, Preben Pedersen 
 
 
 
 
 
 
Lørdag: 
 
JSI bød velkommen med info om valg af dommerformand vest + dommerformand samt info 
om grunden til at det denne gang er et seminar og ikke kun et 1-dags møde. 
 
Ligeledes info om stedet - Bosei Idrætshøjskole. 
 
 
FS: 
Info fra WA er ikke meget, da det først kommer i marts mdr. 
 
Info om at tal til skiver ikke længere skal være gul/sort. 
 
Spidsvægt til pile:  
det er ikke nødvendligt at spidser har den samme vægt. 
 
Beklædning:   
Lande må lave eget påklædnings reglement.  Inden for WA er det WA + OL regler der er 
gældende. 
 
Flamsk strengdæmper er fuld legal at bruge 



 
3D mærker på buer 
R + C buer: må kun være fabrikantens mærker 
L + B buer: Skal være helt plan 
 
 
1. Dommer etik:   Holdninger og adfærd 
 
 Når vi er i “trøjen” er vi på arbejde for Bueskydning Danmark - Lige meget hvor vi er. 
 

Søren Sönnichsen efterlyser ens lup/forstørrelsesglas - evt. med lys 
Klaus Lykkebæk efterlyser at WA får en bedre standard i forhold til passer, så alle er 
ens.  Har selv oplevet at internationale kollegaer har stået med materiale der ikke var 
helt godt. 

 
Mobil tlf. foran ventelinjen MÅ KUN BRUGES til pileværdi - ikke til andet 

 
 
 
2. Gennemgang af 3D regler 

KL gennemgik regler for 3D - skovrunde og Arrow head.   
Arrowhead bruges ikke i DK mere. 
Skovrunde er “faldet ud”, men bruges af og til i klubberne, i stedet for kun 
skiveskydning. 

 
 Bruges buevægt sættes tape eller andet over evt. decimal. 
 
 Dommeren skal sikre at der på parolen bliver informeret om at der IKKE må 
forefindes 
 mobiltelefoner på ruten. 
 
 Jan Aagger + Hjortür Gislason skal udarbejde en liste med 10 punkter, der skal 

oplyses på parolen.   
De laver også et oplæg til hvordan det skal tolkes i forhold til kategori 3+4 dyr. 

 
 Den som lægger banen og kender afstande MÅ IKKE skyde med. 
   
 
 
3. Dommerens opgaver FØR stævne: 

 
Dommerformanden til et stævne SKAL senest 1 uge før et stævne sørge for at 
kontakte de andre dommere til stævnet.   
Dommerformanden SKAL ligeledes sørge for at kontakte stævnearrangøren for at 
informere om hvilke og hvor mange dommere, der kommer til stævnet, så der er 
forplejning til dommerne. 
 
Gennemgang af diverse buer og pile - både med og uden fejl. 



 
4. Dommerens opgaver under stævnet. 
 Pilebedømmelser og opgaver, samt praktisk øvelse i pilevurdering 
  
 Elimations- og finale skydning 
 Gennemgang af set og point skydning, samt holdskydning, samt shoot-off 
 Gennemgang af brug af gule/røde kort i forbindelse med holdskydning, samt 
placering 
 af dommerens plads under holdskydningen 
 Gennemgang af procedure i forbindelse med altanerende skydning i finaler 
 
5. Dommerens opgaver efter stævnet 
 OZ gennemgik stævnerapport og udfyldelse af denne, samt udfyldelse og 
indsendelse af 
 afregning for stævnet. 
 
6. Cases  
 Gruppearbejde med div. cases om håndtering og fortolkning af dommerens arbejde. 
 Gennemgang og debat om cases og fortolkning 
 
 
7. Valg af dommerformand 
 Lis Lassen enstemmigt valgt.   
 
8. Valg af dommerformand Vest 
 Claus Falck Hansen og Otto Zebitz stillede op. 
 Claus: 4 stemmer 
 Otto: 3 stemmer 
  
9. Fordeling af stævner, samt DM og NUM ude 
 Se liste 
 
10. Fordeling af Banegodkendelse 
 Se liste.   

Liste sendes til Jan Jager.  Når en bane er godkendt, skal godkendelse sendes til 
 forbundet med CC til Jan Jager. 
 Afregning for kørsel sendes til dommerformanden. 
 

 
 
 
 
 
Søndag: 
 
1. Opfølgning fra lørdag. 
 

Gennemgang af regler placering ved lige point og små cases om shoot-off 



  
 Gennemgang af opsætning af skiver.  Da der er forskel på skivestørrelse på Vegas 
 skiver, vil KL tage med til bestyrelsen - til forbundsmødet - og beder bestyrelse 

anbefale lovændringsforslag nr. 06 
 
 Gennemgang af dommers påklædning og for skytter for skive og 3D 
 
 Gennemgang for regler for godkendelse af skive/3D baner i forbindelse med 
godkend- 
 -elser af buebaner for 2016 
 
2. Dommerprøve 
 KL sendt prøve ud som blev taget af de deltagende dommere.  Nye dommere talte 
 cases med KL, da de lige har taget samme prøve.  Dommere der ikke deltog på 
 dommersenimar skal senest 7. februar 2016 sende prøve tilbage til KL. 
 
 
3. Evaluering 
 Husk at der er forskel på vudering af for mange skudt pile om det er i trippel eller full 
face 
  

Helle skal sørge for at sende ALLE banegodkendelser som PDF til 
dommerformanden,  
 som vil sørge for at sende dem til dommere, så de kan bruges i forbindelse med de 
nye  
 godkendelser. 
 
  
 Dommermøde 2017 er planlagt til lørdag den 18. marts 2017 i Fredericia. 
  
 
  
         
        Referent: Jane Sigil 


