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Rollen som dommer

Ved danske mesterskaber
Hvordan er I udvalgt?
Inhabilitet forebygges
Repræsentation fra de tre områder

Antal dommere der dømmer hvert par (3-4)
Objektivitet><subjektivitet i bedømmelsen

Kompetencer som dommer
Solid faglig indsigt
Solid praktisk erfaring
De 3 O’er: Overblik, observation, omhyggelighed, 



Rollen som dommer2

Dommerskemaer
Anfør tydeligt navn og nr. på det konkurrencepar I 

bedømmer
Hvert konkurrencepar har et gennemgående nr.
Par nr. 1 er x&y fra region z, par nr. 2 er a&b fra region c…

I får udleveret clip-mappe og kuglepen

Get2gether-arrangementet onsdag
I får deltagernes aktivitetsanalyser, som er en 

konkurrenceopgave torsdag



Overdommerrollen

 Ansvar for dommersamling 
 Første gang onsdag 17/1 kl. 16.30 ved konkurrencescenen og derefter løbende 

under konkurrencedagene
 Evaluering hver dag

 Dommerplanen ophænges i dommerrummet
 Ansvar for bedømmelsesprocessen
 Overordnet ansvar for bedømmelsesskemaerne

 Udlevering, indsamling og opbevaring af dommerskemaer
 Korrekt udfyldt

 Alle felter er udfyldt
 Læsbart

 Afgør på baggrund af dommerpoint det endelige point
 Overdommer ansvarlig for pointsammentælling og afgørelse (også 

ved pointlighed)



Samspil - bedømmelsesprocessen
Mellem overdommer og dommere

Efter endt gennemspillet konkurrence
De tre dommere samles med overdommer
Karakterne siges højt (også hvis et vurderingskriterie 

ikke er set eller hørt)
På jeres bedømmelsesskemaer markeres dette med: -

4. og/eller 5. dommer varetager/vurdere i samspil 
med øvrige dommere dokumentationsdelen (som er 
på pc)
Overdommer indsamler jeres skemaer og udlevere 

næste sæt.



Pointgivning

Pointene: 0, 1, 2 og 3
Taksonomisk beskrivelse
0: Opgaven er ikke udført, udført forkert eller 

mangelfuld – herunder også manglende 
uniformsetikette (kun relateret til 2 spg i 2 opgaver)

1: Opgaven er påbegyndt, men ikke fuldført eller 
udført/besvaret på ikke-dækkende vis
2: Opgaven er udført i nogen grad på tilfredsstillende 

vis
3: Opgaven er fuldført på udmærket vis



Overdommers point

Rationale bag overdommers pointgivning:
Flertalsvurdering, gennemsnit og evt. egen 

vurdering + drøftelse

 Ved ‘ikke set/hørt’ fra en dommer, så har jeg tillid til, 
at bare én dommer har foretaget en vurdering, som 
står uimodsagt, så er det denne dommers vurdering, 
som bliver udslagsgivende. 



Sammentælling af point

I skal IKKE lægge point sammen
Overdommerassistent
Overdommer + overdommerassistent 

sammentæller og dobbeltkontrollerer ved 
dagens afslutning
Lørdag
Overdommer videregiver resultatet 
1. pladsen



Det er hårdt…

…arbejde, men sjovt…
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