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REGLER FOR DOMMERUDVÆLGELSE. 

Kvalifikationskrav: 
For at kunne fungere som dommer i Danmarks Sportsdanserforbund skal man have bestået DS dommer-

eksamen eller have en dommer-eksamen fra et anerkendt forbund dateret tidligere end 2011.  

Retningslinier  
Indstilling som WDSF-dommer 

Kriterier –  A: møder kriteriet 

B: møder delvis kriteriet 

C: møder ikke kriteriet   

Som kandidat kan indstilles dommere, som -  har stor erfaring  -  har stor kompetence inden for 

dommergerningen  - har indiskutabelt potentiale som international dommer - udstråler en respekt for og 

om sin gerning - fremstår som rollemodel i relation til WDSF ”code of condukt” - er en god og moden 

ambassadør for Dansk dans, og 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 - har interesse for, samt vilje til, at følge med i dansens udvikling såvel 

nationalt som internationalt.  

Indstilling/uddannelse  
Kandidater indstilles som udgangspunkt af DS-Dommeransvarlige eller alternativt DS-Bestyrelse, og når en 

kandidat er endeligt indstillet/godkendt af først DS-Dommeransvarlige og efterfølgende DS-Bestyrelse, er 

kravet til kandidaten, at denne påbegynder den nødvendige uddannelse/deltagelse på kurser/kongresser 

senest ½ år efter accept hos WDSF, samt at forløbet er afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen. DS-

Bestyrelse sikrer endelig indstilling til WDSF.  

Fortabelse af licens 
DS-Dommeransvarlige og DS-Bestyrelse har retten til at fratage en dommer vedkommendes WDSF-licens, 

såfremt det vurderes at vedkommende ikke længere lever op til kriterierne som beskrevet ovenfor, eller 

dele heraf. Desuden er det ikke muligt at opretholde WDSF-licens hvis ikke reglerne for opretholdelse af 

national licens er opfyldt. En dommer kan således ikke dømme internationalt/WDSF-regi, hvis 

vedkommende ikke har gyldig national dommerlicens – dette uanset om WDSF-uddannelse/deltagelse på 

kongresser er opfyldt. Endelig har DS-Dommeransvarlige/DS-Bestyrelse både retten og i udgangspunktet 

også forpligtelsen til at sanktionere i solidaritet med en given sanktionering fra WDSF-side. Denne type 

sager vurderes fra gang til gang.  

Vurdering af ovenstående kriterier for alle WDSF-dommere hvert andet år.    

 Indstilling/beslutning 

Det er DS-Dommeransvarlige, der på forbundets vegne foretager vurdering af kandidatur, baseret på 

ovenstående beskrivelse af kriterier. DS-Dommeransvarlige kan vælge at supplere sig i 

vurderingsprocessen, såfremt dette skønnes nødvendigt. DS-Dommeransvarlige / DS-Bestyrelse`s 

beslutning kan ikke ankes. Ved et afslag, skal der gå mindst 2 år før mulig ny indstilling. Dette dog kun 

såfremt begrundelsen for afslag vurderes at være områder som kandidaten med realisme kan ændre på 

over tid. Det er på samme måde DS-Dommeransvarlige, der på vegne af forbundet sanktionerer jvf. 

ovenstående beskrivelse af fortabelse af licens – dog med endelig godkendelse af DS-Bestyrelse.  
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Ved vurdering af nye indstillinger/beslutninger iagttages bl.a. antallet af nuværende WDSF-dommere i 

forhold til antal dommerjobs.  

PD 
Som dommer til PD-turneringer / for opnåelse af PD-licens kandiderer alene dommere, som har gyldig 

WDSF-licens. WDSF-licens er ikke i sig selv en automatisk indstilling til og godkendelse til PD, men det er 

fortsat DS-Dommeransvarlige som indstiller dommere til PD-licens, efter høring i Styrelsen af PD, og med 

endelig accept af DS-Bestyrelse. Som udgangspunkt vil kandidatur blive vurderet ud fra samme kriterier 

som ovenfor, men med tilføjelse af aspektet professionalisme.  

Fortabelse af eller inddragelse af licens 
 En dommer mister sin licens, såfremt han/hun ikke: 

- Deltager i de til enhver tid gældende efteruddannelseskrav 

- Deltager i en DS-dommerkongres mindst hvert andet år 

- Deltager i en WDSF-DS-dommerkongres mindst hvert andet år.  

Desuden vil en dommer, der i væsentlig grad overtræder det vedtagne dommerkodeks eller på anden måde 

optræder som en dårlig repræsentant for DS kunne få inddraget sin dommerlicens.  

Generhvervelse af tabt dommerlicens 
Har en dommer tabt sin licens pga. manglende efteruddannelse/deltagelse på dommerkongres, kan 

dommeren generhverve licens. Når han/hun har deltaget i en ny dommerkongres. Såfremt licensen har 

været fortabt i mere end 5 år, kræves endvidere fornyet dommereksamen.  

Har en dommer mistet sin licens pga. miskreditering af DS og herunder har været en dårlig repræsentant 

herfor, kræves en godkendelse fra DS-FU, samt at alle kriterier er opfyldt før en evt. generhvervelse kan 

komme på tale.  

Dommerudvælgelse og administration 
Dommerudvælgelse foretages af DS-Dommeransvarlige ud fra løbende ajourførte dommerlister.  

Navnene på inviterede dommere offentliggøres på DS`s hjemmeside for et halvt år ad gangen.  

En dommer betragtes som dømmende for det land, hvorfra han/hun har licens.  

Administration 
Nyuddannede dommere bør bruges således, at de hurtigst muligt får erfaring.  

Det tilstræbes, at der ved de enkelte turneringer anvendes et ligeligt antal mandlige og kvindelige 

dommere, ligesom det tilstræbes, at dommerne har en aldersmæssig spredning.  

Dommerjobs fordeles jævnt over turneringsåret.  

Det bør undgås, at en dommer dømmer både Ranglisteturnering og den umiddelbart efterfølgende DM-

turnering.  

Det bør tilstræbes, at en dommer i samme turneringsår ikke dømmer DM i en disciplin, hvor den 

pågældende har dømt en Ranglisteturnering.  

Ved alle typer turneringer, dog undtaget DM for hold, skal der anvendes en basicdommer.  
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Generelt I situationer, hvor en dommer har familie-relationer* på gulvet i èn eller flere rækker, skal 

turneringslederen sørge for, at den omtalte dommer bliver udskiftet med en anden dommer.   

Ellers udtages på forhånd en ekstra dommer til turneringen. 

 

 

 

 

*Familie-relationer: 

• Familie i direkte linje 

• Som familie forstås også evt. gudfar/gudmor, samt svoger/svigerinde 

 

  

  

  

 

 


