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Efter velkomst og præsentationsrunde så formanden tilbage på 2018 som en god sæson for
både dommere og spillere. Kun få spillere havde stadig problemer med beklædningsreglerne.
Dommerdækningen lykkedes på nær SLT 2. Og 3. Runde. Problemet blev løst ved at udpege
måledommere.
Bestyrelsesarbejdet. Strategierne fylder stadig meget. Trænerdelen og uddannelsen er
overtaget af EU.
Kan flere motiveres til at blive dommere. Har været drøftet i bestyrelsen.
Aflønning af dommere blev drøftes. Der var kun ringe interesse for at hæve honoraret, men
det skal undersøges, om kørselsgodtgørelsen kan hæves.
Dommerens administrative opgaver blev gennemgået og bilag omtalt.
Der blev uddelt en ny dommermappe, hvis indhold blev gennemgået. CEP vil fremover sørge
for ajourføring ved at sende nye versioner af afsnit ud til dommerne.
Dommerrapporter. Sendes til formanden.
Udgiftsbilag. Sendes til formanden.
Regelfortolkninger
Regler fyldte en stor del af mødet og fortolkninger blev drøftet med henblik på at nå frem til
en fælles holdning hos dommerne. Det lykkedes i de fleste tilfælde.
Eli gennemgik en række slides, som vedlægges som PowerPoint fil.
Regler om grisens vægt. Magnetiske grise er ikke godkendt.
Holdene skal være enige om forkert udkast, før grisen lægges om af hold B.
Hvis ringen ikke var markeret og samles op, placeres den af spillerne i enighed. Hvis der er
dommer tilstede, er det dommeren der placerer ringen.
Fodstillingen i kastecirklen. Diskussion af om fødderne må stikke ud over ringen uden at røre
den eller jorden udenfor ringen. Vi var enige om at dømme efter vores egen fornuft.
Kugler som er samlet op før omgangen er slut er ugyldige og resterende kugler hos holdet må
ikke spilles. Man må gerne hente afskudte kugler og lægge dem ved banen.
Modstandernes placering på banen jf.§17. Beskriver reglen kun banen eller området ved siden
af.
Jævne et nedslag? Foran en kugle, man vil skyde, må man fylde et hul men ikke jævne en
ujævnhed.
Faste forhindringer er barrierer, hegn eller hække. Bjælker på banen er ikke en fast
forhindring. Ringen skal placeres 1 m. fra fast forhindring. Dog: hvis man kan stå op uden at
blive generet når man skal kaste, er det ikke en fast forhindring.
Brug af kort. Gule kort gælder for hele turneringen. Orange kort medfører tab af kugle.
Røde kort kan gives straks, hvis man finder overtrædelsen tilstrækkelig grov.
Orange kort gælder også resten af turneringen.

Rødt kort kan gives for resten af kampen eller resten af turneringen afhængig af forseelsen.
Hvor der er flere dommere på turneringen samtidig, skal de orientere hinanden hvis der gives
kort.
1. Billeder af elitedivisionens klubtøj skal ikke længere indsendes til udvalgsformanden.
1A. Turneringsmappen beskriver klart, at eliteholdene skal være i klubtøj (minimum trøjer i
samme farve og mønster) og at DM spillere til double og triple skal være i ensfarvet overdel
fra kvartfinalen. Ensfarvet overdel betyder, at farven på den yderste beklædningsdel skal
være ens. Typen af beklædning kan være forskellig. (f.eks. en sort langærmet fleecetrøje og en
sort T-shirt). I regnvejr accepteres forskellig farvede regnjakker. Dommeren kan give spillere
15 minutter til at iføre sig korrekt beklædning. Sker det ikke, kan dommeren diskvalificere
holdet / spilleren og indberette overtrædelsen til bestyrelsen som kan udstede en bøde på
500,- kr.
Vi ønsker en omformulering, og at der skrives, at man skal spille i klubtøj i SLT.
1B. Forslag om at kræve ens tøj hos DM-spillere fra starten blev ikke vedtaget.
2. Det er tilladt at farve / male på kuglerne. Man må ikke gøre noget, der ændrer på kuglernes
egenskaber. Man må ikke fugte kuglerne.
Hvide plastic-cigaretter ligestilles med rygning og er forbudt.
I turneringsmappen §3.6. om spil på tid står at ved spil på tid er en ny spillerunde påbegyndt,
når en rundes sidste kugle ligger stille.
Spørgsmål om en spiller som ved måling skubber til en kugle og skal miste pointet.
§ 28. Uanset hvem der ligger, får modstanderne pointet.
Toiletbesøg: Der gives ikke ekstra tid til toiletbesøg under kampen. Dommeren skal give lov til
at spilleren forlader banen og spilleren bør have spillet sine kugler, så det er muligt at nå
tilbage til tiden. Ligger toiletterne langt fra banerne, bør dommeren dispensere fra denne
regel fra turneringens start.
En ramt kugle har været i banden og ruller tilbage, hvorved den rammer og standser
skudkuglen. Skudkuglen skal blive liggende i sin stopposition jf §22 om kugler, der stoppes af
en genstand i bevægelse.
Rygeforbud på spilleområdet. Drøftes i forbundet og den arrangerende klub kan sørge for at
anvise særlige rygeområder.
Regelhæfte i A5-format er ikke planlagt.
Licensstruktur og licenskontrol
Licenskontrollen og ranglister kommer tilbage til TDUU. Holdlicens er afskaffet, men
dagslicens findes stadig og dommerne skal være forberedt på at udstede disse.

Dommerens påklædning!
Dommerne skal benytte de udleverede bluser og jakker. Kun til internationale turneringer er
der krav til benklæder. Det skal være sportsbukser, idet jeans er forbudt ligesom for spillerne.
Spil på tid: tid + 2 runder. Når tiden er gået, og grisen skydes ud i 2.ekstrarunde, er kampen
slut. Hvis der er uafgjort inden sidste runde, skal grisen være markeret, så den kan lægges
tilbage hvis den skydes ud, så runden kan fortsættes, og der kan nås en afgørelse. Der skal
nemlig ikke spilles en ekstra runde!
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