NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

Kretsdommerkurs – Nivå 2
Praktisk:


Kretsdommerkurs avholdes minst en gang pr sesong pr krets, hovedkurs innen 1.oktober.



Kretsen, i samråd med NIHF regionsansvarlig, booker lokale, istid og eventuell bespisning.



Kretsen, i samråd med NIHF regionsansvarlig inviterer kretsdommere.



Kretsen, i samråd med NIHF regionsansvarlig kontakter lokale dommerkontakter for nye
kandidater.



Kursets varighet er normalt en dag.



NIHF gjør kursmateriell tilgjengelig for kursholder.



Deltakerlister fylles ut og sendes dommer@hockey.no



Deltakeravgift og annet praktisk / økonomisk er regulert i NIHFs Administrasjonsreglement §5

Dommerne føres i etterkant av kurs inn i NIHFs database og gjøres tilgjengelig kamper opp til og med U16.
Dommeroppsett og dommervurdering for U14 til og med U16 gjøres av NIHFs regionsansvarlig.

Tips:


Ikke avhold kurs for tidlig med tanke på kommende aktivitet / kamper



Sørg for at dommerne ikke står alene – dommerkontakten og regionsansvarlig er deres «lagleder»



Basis dommerutstyr må være tilgjengelig.



Tillat unge dommerne som ønsker å dømme kamper å stå over en trening eller to



Skriv gjerne en kontrakt med dommeren

Erfaringer:


Spillere som slutter med aktivt spill er ofte potensielt meget gode dommere, forsøk alltid å få disse
med som dommere – Kontakt din regionsansvarlig ved spørsmål / FastTrack.



Dommere på dette nivået dømmer ofte mange kamper hver helg, sørg for at de er en del av miljøet
slik at de føler seg inkludert i kampen og arrangementet.

NIHF vil alltid bidra så langt det lar seg gjøre for at din krets skal ha et velfungerende dommerarbeid. NIHF
Regionsansvarlig er i aktivitet gjennom hele sesongen og bør involveres planer og arbeid i lokal krets.
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Kretsdommerkurs er andre nivå for og ofte et meget viktig steg for de yngste. Når de har nådd
dette nivået er det ofte at de blir her frem til og med en alder av 17 – 18 år.



Kursmateriellet er utarbeidet for å dekke deltakernes kunnskapsnivå og kan derfor variere.



Når NIHFs Regionsansvarlig ser at en kretsdommer er i ferd med å mestre nivået vurderes
oppmelding til neste nivå. Samtidig som dette er dommeren også tilgjengelig for nasjonale
turneringer i regi av NIHF.



Lister for å registrere deltakere hentes hos NIHF

Spørsmål:


Her ligger en god del informasjon https://www.hockey.no/dommer/nyheter/



Er du usikker og ikke finner svaret send en mail til dommer@hockey.no
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