
DM  
Til DM udarbejdes et panel af udenlandske og danske dommere. 
 
De udenlandske dommere udvælges af Dommerudvalget DU, bestående af formand, samt et 
underudvalg/advisery board 
De udenlandske dommere udvælges af panelet ud fra en vurdering af faglig kompetence indenfor 
dommerfaget, baseret på nedenstående kriterier, som er på linje med de kriterier og retningslinjer 
som DS sætter for indstilling af danske dommere til WDSF licens. jvf. Turneringsreglementet - 
REGLER FOR DOMMERUDVÆLGELSE, Retningslinjer - indstilling som WDSF dommer. 
 
Den valgte dommer: 
 

 har stor erfaring 

 har stor kompetence inden for dommergerningen 

 udstråler en respekt for og om sin gerning 

 fremstår som rollemodel i relation til WDSF ”code of conduct”  

 er en god og moden ambassadør indenfor den internationale dommergerning generelt  

 har relevant erfaring og baggrund som henholdsvis aktiv danser og/eller træner på et 
niveau, som afføder faglig respekt såvel nationalt som internationalt  

Desuden tilstræbes det, at der anvendes et ligeligt antal mandlige og kvindelige dommere. 

Desuden bestræbes det, at der går minimum 2 år (2 DM i alle kategorier) efter dommeren har 
dømt et DM før vedkommende kan inviteres igen.  
 
Er antallet af udenlandske dommere 7 eller under, vælges en’ dommer fra hvert land. Hvis panelet 
er på 8 dommere eller derover, vælges så vidt muligt en’ dommer fra hvert land. 
 
Danske dommere påsættes af formanden for DU ud fra løbende ajourførte dommerlister, efter 
retningslinjer omkring rotation, logistik og køn så vidt muligt.  
 
Desuden bestræbes det, at der går minimum 1 år (et DM i alle kategorier) efter dommeren har 
dømt et DM, før dommeren kan inviteres igen 
 
RANGLISTER 

Til Ranglister med efterfølgende elite aktivitet, udvælges de udenlandske dommere af 
Sportschefen med baggrund i instruktør bruttogruppe listen allerede besluttet af Elite Driften, så 
vidt muligt. Hvis dette ikke er muligt, vælges dommerne ud fra samme kriterier som DM. Hvis der 
ikke er efterfølgende elite aktivitet, udvælges udenlandske dommere på samme måde som DM. 
 
I skrivende øjeblik er Kirsten Vejlby Sørensen formand for DU.  Underudvalget/Advisery Board 
består af Bo Loft Jensen, Frank Radich og Viktoria Franova. 


