
HJEMMEHOLD: UDEHOLD: 
DATO: BANE: 
KAMPNR.: KREDS: 
KAMPEN VUNDET AF: MED: 

NAVN  DOMMER 1 NAVN DOMMER 2 
  
Klub: Klub: 

KARAKTERGIVNING: KARAKTERGIVNING: 
 
1. Råb og signaler  1. Råb og signaler  
2. Punklighed  2. Punklighed  
3. Myndighed  3. Myndighed  
4. Positionsevne  4. Positionsevne  
5. Samarbejde med spillere og ledere  5. Samarbejde med spillere og ledere  
6. Påklædning  6. Påklædning  

 

7. Generel vurdering  7. Generel vurdering  

LÆS VEJLEDNINGEN PÅ BAGSIDEN INDEN KARAKTERGIVNINGEN!! 
 
Karakterskalen 0-6 anvendes således: 
 

0.       Gives for en helt uacceptabel og ringe præstation 
1. Gives for en ustabil og ikke tilfredsstillende præstation 
2. Gives for en præstation noget under middel 
3. Gives for den jævne og acceptable præstation 
4. Gives for en over middel præstation 
5. Gives for den gode og udmærkede præstation 
6. Gives for den aldeles udmærkded og meget tilfredsstillende præstation 

 

YDERLIGERE KOMMENTARER: YDERLIGERE KOMMENTARER: 
  
  
  
  
  
  
  

STATUS X 
ANFØRER  
BEDØMMER  
DOMMER  
HOLDLEDER  

DATO:  

NAVN:  

KLUB: 

 

UNDERSKRIFT: 

DOMMERBEDØMMELSESKEMA  



           

VEJLEDNING TIL SKEMAET 
 

Formålet med dette skema er, dels at anførerne og dermed klubberne medvirker til at be-
dømme kampens dommere, dels at skemaet indgår i bedømmelsesmaterialet for domme-
re, som ønsker at bestå DCF dommerkursus trin 2 samt at skemaerne er med til at identifi-
cere generelle områder, hvor den praktiske del af dommernes virke, kan forbedres. 
 
Råb og signaler 

-     alle dommerens signaler tydelige og entydige 
-     råbte dommeren straks højt og tydeligt som han skulle ifølge 

cricketlovene 
 
Punktlighed 

-     ankom dommeren til tiden, kontrollerede dommeren banen og lokale for-
hold inden start 

-     startede dommeren præcist kampen, efter pauser, spilleafbrydelser o.
lign.  

                      
Myndighed 

-     behandlede dommeren begge hold sportsligt korrekt 
-     konsekvent fortolkning af cricketlovene 
-     virkede dommeren overbevisende og kompetent 

 
Positionsevne 

-     placerede dommeren sig rigtigt på banen 
-     sørgede dommere for at komme i position under spillet 
 

Samarbejde med meddommer, spillere og ledere 
-     medvirkede dommeren til at kampen blev afviklet efter Spillets Ånd 
-     samarbejde med meddommer, anførerne, spillerne, regnskabsførere og 

klubledere  
 

Påklædning 
-     dommerkittel, udrustning o.lign. iorden                   
-     gav dommerens påklædning anledning til bemærkninger 

 
Generel vurdering 

-     overordnet indtryk 
-     samlet bedømmelse (kan evt. udfyldes sidst …)  

 
Bemærk 
GIVES KARAKTEREN 0 eller 6 - SKAL DER MEDSENDES UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 
HERTIL 
 
 
 

TAK TIL BEGGE ANFØRERE FOR DERES INDSATS 
TIL AT FORBEDRE STANDARDEN AF CRICKETDOMMERE 

 
 
 


