
 

 
 
DOMMERUDVALGSMØDE 
Emne DU Møde nr. 04-2018  
Dato 2018.06.06 
Sted Hvidkærvej 23A, 1. sal, Odense SV 

  
cDeltagere John Juel Pedersen (JJP) 

Thomas Plamboeck (TP) 
Carsten Andersen (CA) 
Pernille Schwartz (PS) 
Gert William Knudsen (GWK) 
Susanne Andersen (SA) vikar for Jan Hansen 
 

Referent Pernille Schwartz (PS) 
 

Fraværende Jan Hansen (JH) 
 
 

Kopi til Bestyrelse og sekretariat 
 

Næste møde 2/8-2018 kl. 14 i Korsør (SA finder sted) 
 

1. Dommere til eliteprøven 
Vi skal ha' fundet dommere til eliteprøven. Der blev gennemgået forskellige muligheder, Carsten vil 
tage kontakt til Tom Buijs og Nick Wolters og Dirk Vevijs, af danske dommere spørger vi Flemming 
Nøhr og John Juel er også blevet spurgt, John vender tilbage med bekræftelse. 
 

2. MUS samtaler 
John og Carsten havde MUS samtaler med Lars Nordenhoff, Lars Nørgaard og Peder 
Rimenschneider i sidste uge og det gik godt. 
Der mangler at blive afholdt MUS samtaler med Flemming Nøhr - Thomas P og Carsten Andersen. 
Vi mangler stadig at afholde et evaluerings møde med de nye dommere, det blev aftalt at vi 
invitere d. 14/8 kl. 18-21. JJP sender invitation ud 
 

3. Dommer seminar til august 
Der bliver ikke afholdt noget seminar i august. 
 

4. Nye A dommere 
Der kom to nye A dommere sidste år - Louise Linnemann Rasmussen og Susanne Andersen. 
 

5. Dommersituationen 
Det skal præciseres at tillidspersoner i DRK, herunder dommere må ikke dømme i arrangementer 
der ikke er under FCI paraplyen ifølge DKK. 
 
CA har fået Boye Rasmussen til at tage til Bornholm og dømme med i vinderklassen, så der er 
dommere nok til prøven. 



Prøverne til efteråret er dommer besat. Vi mangler måske nogle til Midtjyllands prøven i juli, men 
tilmeldingsfristen er ikke slut, så vi må vente og se hvor mange tilmeldinger der kommer. Og så 
mangler der dommere på prøven i Sydjylland 22/9. 
 
 
Til næste møde skal vi gennemgå den nye bedømmelses vejledninger Susanne Andersen og Jens 
Lund har udarbejdet. 
 
GWK og TP skal komme med et udkast til nyt lamineret lille bedømmelses vejledning. 

 


