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 REGLER FOR DOMMERORDNINGEN I RØDOVRE 
 
 

1. For at en klub kan spille hjemmekampe i World Cup Hallen, skal klubben stille dommer til 
rådighed for aktivitetsteamet. Antallet af dommervagter, klubben skal besætte, vil blive fordelt i 
forhold til klubbens senior hjemmekampe. Fordelingen foretages af aktivitetsteamets dommer-
koordinator. 
 

2. Alle klubber stiller med minimum en uddannet dommer. Det er tilladt klubberne, at låne/leje 
dommer af andre klubber, dog er det klubben, som har fået tildelt/påtaget sig dommervagten, 
der er ansvarlig for at dommeren møder op. 
 

3. Alle klubber i Rødovre skal senest på dommermødet, som normalt afholdes i august måned, 
meddele dommerkoordinatoren navn/navne på de medlemmer, som skal varetage klubbens 
dommervagter i den kommende sæson. 
 

4. Dommerkoordinatoren indkalder til dommermøde (midt august). Samtlige klubber, som ønsker 
at spille hjemmekampe i World Cup Hallen, har mødepligt. 
Udebliver en klub fra dommermødet, vil klubben blive pålagt et gebyr på kr. 1.000,00 som 
opkræves af dommerkoordinatoren. 
Turneringsplanen vil normalt være tilgængelig på DBwFs hjemmeside omkring 1. august. 
 

5. Hvis der er ubesatte vagter ved dommermødets afslutning, vil disse vagter blive fordelt af 
dommerkoordinatoren blandt de klubber, som ikke har påtaget sig det beregne antal vagter. 
 

6. Samtlige starter besættes med 1 dommer. Til mesterskaber kan der sættes dommere efter 
behov. Dommeren skal ved starten af kampen meddele at alle små problemer, det være sig 
rettelser på scoresystemet, omrejsning af kegler, flytning af kegler i grøften eller lignende, bør 
klares af spillerne på banen, blot det sikres at hjemmehold og udehold er enige. Dommeren 
bør kun tilkaldes, såfremt der opstår problemer, som ikke vil kunne klares på banen. Alle 
hjemmehold i Rødovre skal sikre, at minimum en spiller/holdleder, i forbindelse med en kamps 
afvikling, er fortrolig med scoresystemet, således at vedkommende vil være i stand til at 
foretage eventuelle rettelser, samt kan være modstanderen behjælpelig. 
 

7. Dommerne aflønnes af Deres respektive klubber. 
 

8. Ved hver udeblivelse vil klubben blive pålagt en afgift på kr. 1.000,00, som opkræves af 
dommerkoordinatoren. 
 

9. Hvis flyttede kampe skal afvikles på datoer/tidspunkter, hvor der ikke fra sæsonstart er 
planlagt turnering, er det hjemmeholdet som sørger for dommer. 

 
 
 
 
Vedtaget maj 2016 mellem klubberne i Rødovre. 
 
Center  -  Hook  -  LK Bowling  -  Sisu  -  Keglerne  -  Ellipsen  -  Smut 79  -  Starlet  -  Triominos 
 
Sporvejene BK har tilsluttet sig aftalen. 


