
Retningslinjer for Grand Prix dommere. 

• For at være gældende dommer skal man være fyldt 18 år.

• Du skal deltage på weekenddommerkursus og/eller
redskabsdommerkursus, samt KLAR-PARAT- START kursus,
for at kunne dømme til årets konkurrencer.

• Tilbagemelding til instruktører:
Dommer 1 i hvert dommerteam udfylder dommerskema i den

enkelte disciplin til hvert enkelt hold - disse samles og
udleveres efterfølgende til holdene.

• Fra 2017 skal nye dommere igennem dommeruddannelsen
- det tilstræbes at alle vore nye dommere fremadrettet

uddannes i ALLE discipliner.

• Dommere fra før 2017:
Ønsker du at dømme i ny disciplin, skal du godkendes af to

andre dommere, efter at have siddet i smørhul til en
konkurrence.

• I tilfælde af, at en dommer ikke har deltaget I dommerkurser
eller dømt til konkurrencer I 3 år/sæson – skal

dommeruddannelsen startes forfra.
Ved fravær i mindre end tre år – godkendes du af to

dommere ved at sidde i smørhul til en konkurrence.
Tvivlsspørgsmål afgøres af dommergruppen.

ØKONOMI: 

• Dommer:
Du modtager dommerhonorar + kørselsgodtgørelse. Du 
får forplejning på dagen. Ved behov dækkes overnatning 
m/forplejning (bestilles af dommergruppen).

• Prøvedommer:
Du modtager kørselsgodtgørelse + du får forplejning på 
dagen. Ved behov dækkes overnatning m/forplejning 
(bestilles af dommergruppen).

• Skal du køre hjemmefra før kl. 7:00 om morgenen for at 
være til dommermøde 1 time før  konkurrencestart, så 
kan du få overnatning dagen inden.

• Der skal udfyldes omkostningsbilag som ligger på 
GymDanmarks Hjemmeside -
Gymdanmark/skabeloner,bilag,logoer.
Kørsel samt dommerhonorar skal senest 14 dage efter 
afholdt konkurrence være sendt til Camilla Kruse -



ikl@gymdanmark.dk  vedhæftet evt. bilag f.eks. brobizz
kvittering, togbillet, busbillet. 

Følgende gælder for dommerhonorar. 

Alle forbundets aktivitetsudvalg og eventuelle projekter har 
mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til dommere 
på 200,00 kr. pr. konkurrence dog højst 400,00 kr. pr. dag. 

(Gymdanmarks økonomiske retningslinier linier). 

Du er dommer: 
1/2 konkurrencedag = 1 konkurrence = 200,00 kr. 
1/1 konkurrencedag = 2 konkurrencer = 400,00 kr. 

Udvalget for Rytmisk Gymnastik 

Dommergruppen. 




