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Kære klubber            Aarhus, 7. marts 2018 
 

 

Invitation - Kids First dommer workshop 
 
Vi er rigtig glade for at kunne invitere alle klubber til Kids First dommer workshop  
-målrettet ungdom.  
 

Søndag den 22. april 2017 kl. 10.30 – 16.00: hos Roskilde Rugby Klub: Vor Frue Hovedgade 75, 
4000 Roskilde 
 
Kurset henvender sig til alle nuværende og kommende ungdomstrænere, forældre eller andre med 
interesse for at dømme ungdomskampe. 
Vi kunne rigtig godt tænke os, at begynde at bruge U18 spillere til at dømme de mindste årgange. Så har din 
klub nogle af dem, så endelig send dem afsted også. 
 
Kurset vil give deltagerne et større kendskab til vores B&U regelsæt, samt dommergerningen, men vil også 
give en øget forståelse for ungdomsrugby generelt.  
 
Kurset er gratis, men deltagerne skal selv dække rejseomkostninger. DRU vil dække øvrige omkostninger 
inkl. kursus materiale og frokost. 
 
OBS! Din kommune yder måske tilskud til udgifter i forbindelse med kurser, forespørg hos din idræts- 
konsulent i kommunen 
 
Tilmelding:  DRU hjemmeside www.rugby.dk/tilmeld 
 
Deadline: 13. april 2018. 
 
 
Program:  
Kl. 10.30: Velkomst og præsentation af deltagere og program 
 
Kl. 10.15: Kids First filosofi 
En præsentation af Kids First filosofi med forklaring på formål og baggrund for kurset. 
Undervisningen vil være teoretisk oplæg og gruppearbejde og vil foregå indendørs i klubhuset 
 
Kl. 11.00: Regelsættet 
En gennemgang af B&U regelsættet 

- Fortolkning af B&U regelsættet 
- Gennemgang af regler for de forskellige aldersgrupper 

Undervisningen vil være teoretisk gennemgang af regelsættet og vil foregå indendørs i et lokale 
 
Kl. 12.00: Frokost 
 

http://www.rugby.dk/
http://www.rugby.dk/tilmeld
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Kl. 12.45: B&U dommeruddannelse 

- Aldersrelateret  
- Principper for dommergerningen 
- Placering på banen 

Undervisningen vil være praktisk og involverende og vil foregå ude på en rugbybane 
 
Kl. 14.45: Sikkerhed og øvelser 

- Diverse øvelser på banen 
Undervisningen vil være praktisk og involverende og vil foregå ude på en rugbybane 
 
Kl. 16.00: Konklusion og afslutning. 
 
 
Dansk Rugby Union har en forventning om, at alle involveret i træning af ungdomsspillere gennemfører 
denne Kids First dommeruddannelse. Vi vil dermed sikre os, at alle klubtrænere fortolker og forstår vores 
regelsæt ens, således at der bliver dømt ens i hver enkelt aldersgrupper. 
Dette vil sikre, at vi kan afvikle vores kampe på et sikkert niveau, samtidig med at der er en fælles forståelse 
for vores B&U spilleregler. 
 
Husk endvidere at hvis man tilmelder hold til vores B&U turnering, så tilmelder man samtidig også en 
dommer, hermed en kærkommen mulighed for at få uddannede dommere til den nye sæson 
 
Undervisere er undertegnede og DRU dommer educatorer team 
 
Med venlig Hilsen 
 
Preben Rasmussen 
Udviklingskonsulent 

http://www.rugby.dk/

