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Kreds 1’s dommerudvalg: 
 
Udvalgets sammensætning 
 
Udvalget består af minimum 3 medlemmer. 
 
Formanden for dommerudvalget skal være uddannet dommer og fungere aktivt. 
 
Formanden vælges i lige år af dommerne og godkendes på kredsgeneralforsamlingen, for en periode 
på 2 år. 
 
Øvrige udvalgsmedlemmer findes af udvalgsformanden i samråd med kredsbestyrelsen. 
 
Øvrige udvalgsmedlemmer indstilles til godkendelse af kredsbestyrelsen, af kredsformanden og føl-
ger formandens valgperiode. 
 
Udvalget kan nedsætte grupper til løsning af opgaverne eller dele heraf men kan ikke fralægge sig 
ansvaret for løsning af opgaverne. 
 
Udvalgets opgaver 
 
(1) Sikre uddannelse af nye dommere i henhold til Orientering nr. 32 i årbogen. 
 
(2) Sikre efteruddannelse af eksisterende dommere i henhold til Orientering nr. 33 i årbogen. 
 Såfremt en dommer ikke har deltaget i en af de 3 efteruddannelsesdage i kreds1, påsættes dom-

meren ikke til at dømme den/de øvelser, der har været efteruddannet i, før efteruddannelse enten 
er sket ved en aspirantaftenuddannelses dag/aften, eller ved efteruddannelse i en anden kreds.   

 
(3) Inden 1 januar hvert år sikre indsamling af oplysninger fra dommere/figuranter om, hvilke 

kredskonkurrencer disse ønsker at virke i. 
 
(4) Have ansvar for placering af dommere til lands-/kredskonkurrencer. Denne opgave udføres i 

samarbejde med den arrangerende lokalforening. 
 
 
(5) Placere dommeraspiranter i lands-/kredskonkurrencer, således at Orientering nr. 31, afsnit 3 

stk. 1 og 2 i årbogen er opfyldt. 
 
(6) Foreslå dommere til DM, eliteturneringer, og lignende. 
 
(7) Registrere dommernes aktiviteter i henhold til Orientering nr. 33, stk. 2. 
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(8) Det bestræbes at mindst 1 af udvalgets medlemmer skal være til stede under afviklingen af en 

kredskonkurrence. Formålet hermed er at være behjælpelig med administrationen af Oriente-
ring nr. 35 samt medvirke til, at konkurrencen afvikles efter de forskrifter i konkurrencepro-
grammet, der vedrører dommerne. 

 
 
Udvalgets aktiviteter og kompetence 
 
Udvalget afholder de nødvendige møder for at kunne løse de stillede opgaver. Udgifter hertil dækkes 
af kredsen. 
 
Udvalgets medlemmer deltager i lands-/kredskonkurrencer på samme vilkår som de øvrige dommere. 
 
Udvalget samarbejder med kredsens konkurrenceudvalg omkring uddannelse og information om kon-
kurrenceafvikling jfr. Orientering nr. 77 i årbogen.  
 
Udvalget sikrer udarbejdelse og revision af kredsorienteringsblade til indsættelse i Kreds 1-mappen, 
således at risiko for fejl og misinformation minimeres. 
 
Udvalget er underlagt kredsbestyrelsen. 
 


