Referat fra dommermødet den 18 marts 2017
OBS dato for næste møde er ændret aht. lokale
Tilstede: Bjarne S, Claus, Elo, Flemming S, Irene, Jan, Jens, Lis, Ole, Otto, Anette, Bjarne I, Christoffer,
Hjörtur, Klaus, Mads, Søren, Thomas
Efter velkomst og praktiske oplysninger gik vi i gang med dagsordenen
•

Nyt fra WA ved Flemming Skjoldborg
a. Bylaw ang. gennemskud og afspringere, der skal være et fysisk bevis for hullet hvor pilen er
gået igennem, ikke kun et prik i ansigtet.
b. Felt/3D under kvalifikationen må trænere og officials ikke have kommunikation med skytterne.
c. Felt, ansigtet skal være minimum 15 cm over jorden
d. Skive, banenumre skal ude være min. 30 cm høje, inde min. 15 cm høje. Farven skal ikke
længere veksle mellem gul og sort
e. Pilehylde med over/underdel er tilladt på en barbue
f. En barbue må have 1 fastmonteret vægt
g. En pilespids med noget der ligner et kugleleje, er tilladt så længe den overholder målene.
h. Et release må blive siddende på strengen på de tidspunkter, hvor man må nocke pilen.
Dvs. under holdskydning må den først sættes på, når skytten står på skydelinien

•

Afregninger
Husk at ændre dato og stævne hver gang på afregningen
Ansvarlig er altid Lis Lassen, ikke dommerformanden ved stævnet.
Husk at ændre destination
Husk kontonummer
Skal indsendes til Lis senest 14 dage efter stævnet.

•

Inhabilitet / Uvildighed
Vi tager en snak om at vi som udgangspunkt alle er uvildige som dommere.
Men vi enes om, at vi så vidt muligt undgår at komme i situationer, hvor der kan skabes tvivl om
vores uvildighed. Dvs. hvis der er dommere fra forskellige klubber til et stævne, fordeler man sig så
der er mulighed for ikke at dømme egne klubmedlemmer.

•

Svare på mail
Der henstilles fra Anette, Claus og Lis til, at der svares på de tilsendte mails hurtigst muligt
(gælder specielt ved stævneønsker)

•

Vinterdommertøj
Der er ikke økonomi til, at vi kan købe vintertøj til alle dommere. Vi enes om at der bestilles en
overtræksvest, der kan bruges både oven på regntøj og vintertøj.

Der er et bredt ønske om at få en dommerrygsæk, Lis bestiller til alle dommere, så vidt muligt
noget med en limegrøn farve
•

Dommerdiæter
Klaus forklarer årsagen til de nye diæter.
Der er et bredt ønske fra dommerne om at der ved flere dages stævner, enten udbetales 400,- pr.
dag i diæter, eller at der kan gives en aftendiæt, hvis man er nødt til at komme fredag aften.

•

Dommeropgaver
Der har været en kommentar på facebook efter ungdoms DM om dommernes opgaver kontra
stævnelederens opgaver.
Ved DM’er er det teknisk delegeret, der kan gå ind og fremskynde skydningen hvis den trækker ud
pga. resultatformidling.
Ved almindelige stævner tager dommerne sig af sikkerhed og pilevurderinger.
Arrangørerne tager sig af at skifte ansigter, afvikle stævne, råbe skytter op til finaleskydning, føre
resultater mm.
Dommerne vil gerne henstille til at arrangørerne ikke planlægger stævner til at vare til efter kl. 18

•

Banegodkendelser af udendørsbanerne efter de nye regler samt dis.om E-tillægget ikke giver et
problem.
De klubber der har en vold der er under 4m høj, har fået besked på at den skal forhøjes, hvis der er
færdsel bag volden.
Vi kan komme ud for klubber der ikke kan få godkendt deres baner i 2018
Tegninger – Oversigtskort
Det er klubbens ansvar at lave en tegning eller et kort inden vi kommer ud. Men det skal med
banegodkendelsen.
Kortet kan godt genbruges flere år i træk, hvis der ikke er ændringer.
Alle baner skal have besøg hvert andet år, da det er justitsministeriet der har lavet reglerne til os.

•

Dommer til alle 3D indendørsstævner pga. sikkerhed
Alle 3D stævner der arrangeres under Bueskydning Danmark, skal have banen godkendt af en
dommer.
Hvis banen laves om i løbet af dagen, skal dommeren blive og også godkende den nye opsætning.
Det er en god ide, hvis dommeren bliver på banen og cirkulerer rundt i løbet af dagen.
Det er ikkedommeren til et almindeligt 3D stævne der afgør om et mål skal pilles ud, det er
stævnearrangøren.

•

Cases – indsendt fra jer
Sol på skiverne, Thomas fra SM inde 2016
Navn på pile, wrap Jan Aagger, Det er tilladt at skrive navn på wrappen, ikke fanerne
Fane på stregen på skiven, Irene

•

Pilebedømmelser, gennemgang af de tidligere udsendte vejledninger

•

Cases fra Klaus Lykkebæk, De dommere der ikke var til stede skal løse casene og sende svarerne til
Lis senest 15 april 2017

Svarene sendes ud til alle dommere efter denne dato.
•

Valg af dommerformand, foregår som alle andre valg i BD, dvs. kandidater skal indgives til
forbundet senest 6 uger før forbundsmødet

•

Eventuelt:
a. Der har været et spørgsmål til en dommer, om man måtte bruge et spejl i stedet for et click?
Hvis nogen kommer med et sådan, giver vi lov til det i Danmark indtil det er undersøgt nærmere,
tager et billede som sendes til en af de internationale dommere, som så får det undersøgt ved WA
og vi får derefter en melding.
b. Ved ungdoms DM blev der taget en shoot off i den ene ende af banen, mens der var nogen på
banen i den anden ende af banen. Sikkerheden var fuldstændig i orden. Vi enedes om, at når vi
gør det skal vi orientere skytterne om at der går nogen i den anden ende og at det har vi styr på
som dommere.
c. Det henstilles til at vi som dommere undgår at berøre måtter og ansigter, når vi skal bedømme
pile.
d. Som dommere skal blive nogle meter bag ved skytterne, når de noterer og først gå frem, når de
kalder på os.
e. Vores internationale dommere bliver ældre, så hvis nogen måske i fremtiden kunne tænke sig
dette, regner de med der skal uddannes nye i efteråret 2018. Man skal være opmærksom på at
alt foregår på engelsk og man kan forvente 1 årligt stævne som WA dommer og 2 stævner på
3år som WAE dommer
f. Vi havde en snak om doping og medicinpas, og henviser til Antidoping Danmark.
Vi er tidligere blevet enige om, at vores dommermøde i lige år skulle være et 2 dages møde, men da
vi ikke mener der er stof nok til 2 dage, enes vi om at det kun bliver 2 dages hvert 4 år hvor vi skal
lave test, næste gang i 2020.

•

Dato for dommermøde 2018
Vi blev enige om 17 marts, MEN Jens kan ikke få lokalet denne dag så det er ændret til

Lørdag den 10 marts 2018 i Fredericia
Send meget gerne billeder fra situationer i årets løb.
Link til Judge guidebook
https://worldarchery.org/Judging findes nederst til højre på siden

