
 

 

DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd  
Tlf.: 44440633             Side 1/4 
E-mail: dffr@roning.dk 
www.roning.dk 

Dansk Forening for Rosport 
Vedtaget af HB 
22. november 2022  

 

 

 

 

KOMMISORIUM FOR DOMMERUDVALG I DFFR 

Udvalgets formål  
Udvalget varetager aktiviteter og er rådgivende i forhold følgende: 

• Sikre "fair play" og sikkerhed under afvikling af regattaer 
• Sikre tilstrækkelige nationale og internationale dommere 
• Sikre et ensartet fagligt højt niveau af dommergruppen 
• Sikre aktiviteter indenfor forståelse og formidling af reglementer og kaproning 

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter i samarbejde med alle disciplinudvalg, der 
understøtter DFfR’s strategiske mål.  

Udvalgets bemanding  
Indstilling til formand for udvalget og udvalgsmedlemmer:  

Dommergruppen indstiller en kandidat til formand for udvalget til godkendelse i HB. Formanden 
for udvalget udpeger selv "sit" udvalg, som godkendes af HB. 

Antal medlemmer:  

Udvalget består af en formand godkendt af HB, samt 3-4 udvalgsmedlemmer. Flere kan tilknyttes 
ad hoc. til at løse specifikke opgaver.  

Sammensætning:  

Det tilstræbes at udvalget sammensættes, således at der er repræsentation af såvel 
internationale som nationale dommere i udvalget at dommerne kommer fra en geografisk 
fordeling, at udvalget sikres forholdsmæssigt alders- og kønsfordeling. Maksimumsalder er 70 år.  

Periode:  

Det tilstræbes, at formanden vælges for minimum 2 år. Det tilstræbes ligeledes at man max. 
fungerer 10 år som udvalgsmedlem eller formand.  

Kvalifikationer:  

Formanden bør have international licens. I modsat fald, skal der være et udvalgsmedlem med int. 
dommer licens, der kan varetage de internationale relationer. Medlemmerne skal være 
uddannede som dommere.  

Procedure for indstilling af formand for udvalget:  
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Der indbydes til en dommersamling, som finder sted senest 14 dage før DFfR’s 
hovedgeneralforsamling.  

Dommersamlingen indkaldes af det siddende udvalg, senest en måned før samlingens afholdelse. 
Det år formanden er på valg, modtager udvalget indstilling til kandidat(er) senest 14 dage før 
samlingen. Der kan dog også opstilles kandidater på selve samlingen.  

Der vælges blandt de ikke opstillede kandidater en valgformand, til at lede indstillingsproceduren 
og forestå stemmeoptællingen. Er der flere formandskandidater foretages skriftlig afstemning 
blandt de tilstedeværende på samlingen. Simpelt flertal er afgørende. Ved tvist om 
indstillingsproceduren og stemmeafgivelsen kan afgørelsen ankes til HB indenfor 7 dage efter 
samlingen. I mangel af en kandidat udpeger HB en formand.  

Ansvarsområder og samarbejdspartnere 
Formidling af kontakt mellem dommere og arrangører ved danske og internationale kaproninger 
- herunder: 

• Tilbyde dommere deltagelse ved samtlige regattaer som tilbydes under DFfR´s regatta 
liste. 

• Sende dommernes tilmeldinger (via sekretariatet) videre til regattaarrangørerne. 
• Efterlyse yderligere dommer, hvis tilmeldingen er for lille. 
• Indstille internationale dommere til World- og European Rowing opgaver, og tilbyde 

deltagelse i andre internationale regattaer. 
Opretholde og udbygge nationale og internationale dommeres faglige niveau ved faglige debatter 
på den årlige dommersamling, samt ved at deltage i internationale dommerseminarer (herunder 
nordiske). 

Rekruttering af nye aspiranter og uddannelse af dem til nationale regattaer i nordisk regi (nordisk 
samarbejde) samt uddannelse af dommere til international licens. 

Kontrol med dommeres virke ved DFfR kaproninger - fra dommerkomiteens formand til udvalget. 
Denne kontrol udføres gennem gensidig erfaringsudveksling. 

Udvalget virker som rådgivere i relation til forslag til ajourføring af DFfR´s kaproningsreglement 
og evt. andre reglementer i forbindelse med rokonkurrencer. 

Orientering af/til kaproere, regattaarrangører og andre interesserede om det danske og 
internationale reglement i det omfang det efterspørges. Dette gennemføres ved deltagelse i 
træningssamlinger og klubarrangementer i tæt samarbejde med trænere i DFfR. 

Primære samarbejdsudvalg er: 

• Regattaudvalg 
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• Ordens- og amatørudvalg 
• World Rowing – Umpire Commission 

Sekundære samarbejdsudvalg er: 

• Sikkerhedsudvalg – info fra World Rowing ang. udstyr 

Opgaver 

Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende:  

• at kontrollere sikkerhed og sikre "fair play" under afvikling af regattaer 
- Sikre aktivitet 

• at sikre tilstrækkelige nationale og internationale dommere 
- Udvikling af dig som roer, roer til dommer 

• at sikre et ensartet fagligt højt niveau 
- Udvikling af dig som roer, dommernes faglige niveau 

• at sikre aktiviteter indenfor forståelse og formidling af bl.a. reglementer og kaproning 
- Kaproning/talentrekruttering 

Primære opgaver, der er væsentlige, men ikke direkte understøtter strategien er følgende: 

• Indkaldelse til dommersamling(er), seminar, årligt valgmøde (formanden er på valg hvert 
andet år). 

• Reglements opdatering. Dommerudvalget sparer med disciplinudvalgene og HB, for der 
igennem at sikre konkurrence reglementer løbende opdateres og holdes ajour med 
World Rowing og de generelle tendenser.  

• Videregive information fra World Rowing, indsamlet ved international aktivitet 
- Safeguarding 
- Nye trends 
- Sikkerhed på materiel 

Udvalgets sekundære opgaver er følgende:  

PR-aktivitet, herunder 

• Bidrage til opdatering og udvikling af dommerudvalgets del af DFfR´s hjemmeside og 
øvrige relevante sociale medier. 

Udvalgets arbejde 
Der tages referat fra udvalgsmøderne, som sendes til kontaktpersoner i HB og på sekretariat. 

Udvalget udarbejder i efteråret et årligt budget for det kommende års aktiviteter og 
udvalgsarbejde.  Budgettet specificeres på aktiviteter i overensstemmelse med retningslinjer fra 
sekretariat og økonomiansvarlig i HB. 
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For alle større aktiviteter sendes der besked til bogholder og kontaktpersoner, hvis 
de går ud over det årlige godkendte budget.  

Retningslinjer og rammer  
Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfR’s udvalg” og ”DFfR’s økonomiske retningslinjer”, 
der skal betragtes som en del af dette kommissorium.  

Udvalget er omfattet af følgende reglementer: 

• DFfR’s gældende vedtægter og reglementer 
• Reference til World Rowing Rules of Racing 
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