Årsberetning 2012 fra Dommergruppen/dommerchefen
2012 har været et år med utrolig mange fine begivenheder,resultater og ikke mindst positive
indstillinger til vort forbund.
Vi fra dommergruppen ser tydeligt en stigende tilgang til vort forbund, ikke mindst en meget
større interesse i deltagelse fra altlernes side i at komme på scenen. Dette gør at vi fra
dommerguppens side gerne lægger endnu mere i vor deltagelse, i vor atleters fremgang og
ikke mindst at vi forbedre den interne kommunikation til et væsentligt højere niveau.
Over året er der blevet afholdt poseringsseminarer både i Jylland og på Sjælland, også her har
vi set en tydelig fremgang i det generelle fremmøde hertil. På disse seminarer har alle
tilmeldte tilgang til at for spurgt, om alt indenfor vor sport og ikke mindst at få rettet de
enkelte poseringer til, så man som atlet opfylder de krav der stilles til konkurrenceatleter fra
IFBB´s regelsæt. Et regelsæt som er skabt/fremsat af vor moderforbund IFBB, og som er et
regelsæt vi hos DBFF har valgt at følge. Dette giver os den fordel at alle kan og bør forstå at
disse regler, ikke er skabt af hverken DBFF eller dommergruppen.
Hvorfor så fremhæve netop dette i en årsberetning?
Simpelt fordi vi oplever atleter/trænere ect. der desværre ikke helt har den samme opfattelse
som der foreskrives, i det fremsatte regelsæt fra IFBB, hvilket gør at der i enkelte tilfælde
opstår spild/frustration hos vor atleter, som igen i enkelte tilfælde udmynder sig i ikke så
heldige udtryk/opråb/fremtoninger i diverse offentlige medier.
Hertil skal der siges at alle der er tilknyttet IFBB/DBFF er underlagt alle de skrevne regler,
hvilket også omfatter ”code of ethics”. Heri er der fra IFBB nedskrevet, hvorledes man bør
opføre sig overfor hinanden, hvad der er tilladt og ikke tilladt, og ikke mindst hvilken
konsekvens eventuelle overtrædelser kan medføre
Det skal tillige påpeges at vi fra dommergruppens side bestemt ikke er tilhængere af at skulle
tilsige eventuelle overtrædelser af vor regler. Men vi kan ej heller tilse at man blot ytre sig
uhæmmet uden konsekvens. Vi søger altid for gensidig dialog

I dommer gruppen er vi nu 13nationale dommere, samt vor helt nye tiltag en næsten ny
dommersekretær gruppe, bestående af 4 sekretærer
Grunden til at denne sekretær gruppe er udvidet er at vi i 2013, har valgt at flere opgaver,
såsom statistikker, atletlicenser og ikke mindst registreringer pålægges netop denne gruppen.
Gruppen havde sin begyndelse til BM/Loaded 2012, og her løste gruppen alle opgaver til
perfektion. Jeg skal i den sammenhæng takke ærbødigst de 4 sekretære (Jeanette Stepien
Kjell,Anatasia Cathrine O ´Bassey,Bo Ebsen og Bent Byrial Müller) for deres store indsats.
Dommergruppen søger endnu flere aspiranter til,ønsket er at vi i den samelede
dommergruppe er 17-20 nationale/internationale dommere,så skulle man have en drøm om
at blive DBFF/IFBB dommer, tager vi gerne i mod tilsagn

Debutantstævne/Loaded/DM/NM set fra dommergruppen side har været yderst
positiv,meget flotte atleter, i en meget høj standard. Faktisk til alle konkurrencerne har
standarden været så høj at vi gerne så endnu flere ansøgninger fra vor nationale atleter, til EM
og VM
(her skal der påpeges af Bodyfitness har været på prøve hos OL, hvilket gør at der muligvis er
en åbning for vor atleter i deltagelse til OL,hvis IOC (International Olympic
Committee),tilskriver denne disciplin)
Vi fra dommergruppens side ser frem til at 2013, hvor vi igen ser vort forbund vokse og meget
gerne ser endnu flere atleter til såvel poseringsseminarene og ikke mindst til vor
konkurrencer og stævner.
Hertil skal der nævnes at vi fra dommergruppen igen i år stiller dommere til rådighed til
seminarer den
9marts,15juni,24august,21september alle i jylland samt den
16marts,8juni,31august og 14september alle på sjælland
Dette foreskriver dog at der fra vor atleter kommer input til hvor disse kan/skal afholdes.
Forslag sendes/skrives eller ringes til dommerchefen.
Jeg vil gerne sige en meget stor tak til den samlede dommergruppe for deres store indsats i
2012 og glæder mig meget til at skulle arbejde med jer alle i 2013.
Tak til Anne-Mette Glerup,Bo Allsøe,Brian Rhode,Kaj Ringholm,Lars Milsten,Linnéa
Haacker,Lisbeth Ringholm,Michael Tribbien,Michael Dam,Søren Holm,Tanja Nyfjeld,Thomas
Hansen og Torben Larsen
Sidst men bestemt ikke mindst tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde
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