Alle klubber, - som afholder åbne turneringer i E- og M-rækker - og som har hold i seniorholdturneringen
til og med 3. division skal ifølge reglementet have en dommer tilknyttet. Hvis man ikke har det, vil man
blive pålagt bøder i følgende størrelsesorden:
kr. 2.000 pr. aktivitet, der kræver stigedommer
kr. 750 pr. aktivitet, der kræver referee.
DERFOR: Få en dommer (eller flere) uddannet.
DOMMERKURSER Alle mellem 16 og 60 år kan blive badmintondommere, hvis de gerne vil opleve
badminton på højt niveau, har en hurtig opfattelsesevne, god stemme og kan træffe en beslutning.
Vi fortsætter med et kursusforløb, hvor man laver et støttet hjemmestudie, inden vi mødes til prøven. Efter
tilmeldingen vil du modtage nogle henvisninger til de relevante links i regelsættet, og samtidig vil du være
tilknyttet en vejleder, der vil kunne svare på dine spørgsmål. I forløbet vil du kunne aflægge en
forsøgsprøve.
Der skal afsættes 2 lørdage efter hinanden til uddannelsen. Lørdag 1 starter med en snak om teorien og
slutter med at alle aflægger den teoretiske prøve, som herefter rettes og man tager en snak om resultatet.
Lørdag 2: hvis teoriprøven var i orden, vil du blive bedømt på en praktisk prøve i dommerstolen.
Efter bestået prøve kan man dømme ungdomsrækker og senior op til M-rækken.
Vil du dømme højere rækker, må du senere tage flere dommerkurser, og så er dørene åbne for at dømme
ved internationale stævner, også i udlandet.
Det er altså din egen energi og dine ambitioner, der afgør hvor meget du må dømme. Under alle
omstændigheder kan du som dommer se frem til mange spændende oplevelser på banen, sammen med
spillerne og dine dommerkollegaer.
Kravet til en uddannet dommer er minimum fire udkald i hver sæson, og du får betalt din transport, dine
diæter og en skattefri godtgørelse ved hvert udkald.
Fangede dette din interesse: så send en mail til Badminton Midtjyllands sekretariat
hg@badmintonmidtjylland.dk
Når der er minimum 3 på listen over interesserede, vil vi forsøge at få et kursus på benene.
Kursusgebyr kr. 1000,-

