Års beretning 2011 af Dommerchefen
Året 2011 gik over alt forventning, deltager antallet og vor medlemsantal er stigende, hvilket kom til
udtryk i følgende:
Deltagelse til EM i Bodyfitness i Tuymen,Rusland
Deltagelse til WM i Bodyfitness i Serbien
Deltagelse til EM i Bodybuilding og Classic Bodybuilding
Deltagelse til WM i Bodybuilding i Spanien
Deltagelse til NM i Sverige
Dette tillige med et stigende antal atleter til DM 2011, viser at vi alle er på rette vej
Vi i dommergruppen har afholdt på atleternes opfordring flere poseringsseminarer hvilket meget tydeligt
gav en flot respons til DM, hvor faktisk alle atleter stod i den form som tilhørte den pågældende klasse
Vi ser disse seminarer som en positiv tilgang til vor sport, og ikke mindst for at komme, den til tider,
distancering mellem atleter og dommere til livs
Det er vores indtryk at vore atleter faktisk er meget tilfredse med disse kurser, hvor der tit bliver fremlagt
spørgsmål fra atleterne der kommer alle tilstedeværende til stor gavn
Dog skal det pointeres at vi til stadighed møder holdninger omkring, "hvorfor vi skal afholde disse
seminarer" og møder tit kritik EFTER møderne har fundet sted, som ikke mindst at "VI score kassen" på
disse
Det skal EN gang for alle fastslås at vi ikke på nogen måde har til hensigt at overtage eller på anden måde
at fratage div. trænerne deres embede. Men vi i dommergruppen forholder os blot til de regler der
forelægger fra IFBB.
DM 2011 satte rekord med deltager antallet på over 145 atleter, hvilket Aldrig er sket før, en super flot
konkurrence, hvor kvaliteten af atleterne var af meget flot standard
NM 2011 havde vi et flot hold af sted til Sverige, flotte resultater og i overordnet stand et godt hold med
div. opvarmere og delegerede
Det skal her bemærkes at den måde der dømmes i de nordiske lande ikke altid er helt som i DK. Vi har
med lande at gøre der ikke altid kan overse nationaliteterne på de atleter der er på scenen, og som
desværre stadigvæk dømmer efter tesen "massen" frem for alt
Vi fra DK side tilsammen med IFBB kæmper dagligt mod disse holdninger og ikke altid en forståelse af det
givne regelsæt fra IFBB.
Dette sås tydeligt til NM og ikke mindst til VM i Serbien, hvor ret hårde kvinder i bodyfitness indtog top 6,
undertegnede ved at IFBB kæmper bravt imod disse tendenser.
Dog ser vi frem til 2012 hvor vi forhåbentlig alle kan mødes, tale til hinanden og ikke om hinanden.
Dommergruppen består p.t. af 14 dommere, 4 testdommere og en sekretær
Frederik Baadstorp

