
Dommer og Reglementsektionen 

TeamGym dommerprofil 

Hvem er en TeamGym dommer 

 Du er over 18 år.
 Du har eller har haft din gang i TeamGym miljøet
 Du har en positiv attitude.
 Selvtillid er et nøgleord
 Du har overskud til at være en del af en gruppe
 Du er fleksibel

Hvilke forventninger er der til dig som TeamGym dommer 

 Du skal have overblik
 Du skal kunne holde hovedet koldt i pressede situationer
 Du skal kunne sætte dig ind i tekstmæssige detaljer (Bedømmelsesreglementerne mm.)
 Du skal kunne argumentere for dine betragtninger, men samtidig være lydhør over for

andres.
 Du skal kunne afse den nødvendige tid til opgaverne som TeamGym dommer.
 Du dømmer minimum 4 konkurrencer pr. år – heraf minimum 1 talent, 1 DkSerie, eller

regional konkurrence.
 Du skal have bestået en TeamGym dommeruddannelse

Hvad kan du forvente som TeamGym dommer 

 Du bliver en del af et unikt gymnastikmiljø
 Du bliver medlem af en respekteret gruppe
 Du er sammen med nogle positive, glade og dedikerede mennesker
 Du får betalt dine transport og ophold samt et dommerhonorar
 Du bliver en del af et gymnastikmiljø hvor du møder mange dejlige mennesker
 Du bliver en del af et netværk som også har betydning uden for gymnastikmiljøet

Kodeks for en TeamGym dommer 

 Mobiltelefoner og tablets er ikke tilladt ved dommerbordet

 Du møder 45 minutter før konkurrencestart på førstedagen. Vedr. mødetid på andendagen
tager DORS medlem eller E1 beslutning på førstedagen.

 Der skal udøves gensidig respekt for kollegaers synspunkter og beslutninger.

 Ens adfærd og optræden i dommeruniform bør fremstå professionelt.

 Du er fysisk og mentalt forberedt til dine dommeropgaver når du ankommer til en
konkurrence.

 Kommentarer til kollegaers karaktergivning på tværs af discipliner undlades.

 Alkohol er ikke tilladt før konkurrencedagen er overstået, og bør ikke nydes tæt på
gymnaster

 Kort afrunding efter konkurrencedagens afslutning

 Du og dine kollegaer bliver siddende til konkurrencen er færdig, og går samlet ud.

UTG kan tage ens TeamGym dommerlicens op til overvejelse, hvis ovenstående misligholdes. 


