Lisensnivåer og krav for dommere i NAF
Gjelder fra 1. januar 2015.
Dommerstigen i NAF består av fire steg. Laveste betegnes D, neste C, så B og til slutt
høyeste steg som er A. Internasjonale dommere i NAF kan betegnes som EFAF eller
IFAFdommer avhengig av hvilket forbund de er godkjent i. Kravene til å bli internasjonal
dommer bestemmes av det aktuelle internasjonale forbundet. DRU velger ut hvilke nasjonale
dommere som det skal søkes internasjonal lisens til. For å bli internasjonal dommer kreves
det at man innehar høyeste nasjonale lisens.

For å bli dommer:
For å bli dommer i NAF må man:
● Ha deltatt på og fått godkjent grunnleggende dommerkurs.
● Ha bestått grunnleggende teoriprøve samme kalenderår som det grunnleggende
dommerkurset er godkjent på.
Oppfylles disse kravene blir man Ddommer tilhørende kalenderår.
Merk: Bestås ikke grunnleggende teoriprøve, inkludert etter muligheten for omtest, samme
kalenderår som det grunnleggende dommerkurset er godkjent på, må man ta det
grunnleggende dommerkurset på nytt for å kunne prøve på ny teoritest.

For å opprettholde eller øke sin dommerlisens:
For å opprettholde eller øke sin dommerlisens er det følgende krav til hvert steg:

D:
Man må hvert kalenderår:
● Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs, eller andre godkjente kurs.
● Ha bestått grunnleggende teoriprøve.
Merk: Det grunnleggende kurset trengs kun én gang. Hvert år etter dette må man enten ha
vært med på et vedlikeholdskurs eller andre godkjente kurs.

C:
Man må hvert kalenderår:
● Ha dømt minst 5 kamper foregående kalenderår som Ddommer eller høyere. Se også
punktet Annet nedenfor.

● Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs, eller andre godkjente kurs.
● Ha bestått grunnleggende teoriprøve. DRU kan kreve at det for Cdommere skal være
høyere krav til bestått enn for Ddommere. Dette vil i så fall framgå av den
grunnleggende prøven.

B:
For å bli Bdommer første gang må man:
● Ha vært Cdommer forrige kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs.
● Ha bestått videregående teoriprøve samme kalenderår som det videregående kurset
er godkjent på.
● Ha dømt minst 15 kamper til sammen i dommerkarrieren.
● Ha dømt minst 6 kamper hvert av de to foregående kalenderår.
For å opprettholde en Bdommerlisens må man hvert kalenderår:
● Ha dømt minst 6 kamper hvert av de to foregående kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs eller toppseminar minst annethvert år
og vedlikeholdskurs de årene man ikke er på videregående kurs eller toppseminar.
● Ha bestått videregående teoriprøve.

A:
For å bli Adommer første gang må man:
● Ha vært Bdommer de to foregående kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent toppseminar.
● Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for Bdommer.
● Ha hatt et gjennomsnitt på minst 90 poeng i dommerevalueringen foregående sesong
regnet av minst 3 kamper hvor det var tilfredsstillende videokvalitet til å vurdere
dommerne.
● Ha dømt minst 8 kamper hvert av de to foregående kalenderår.
For å opprettholde en Adommerlisens må man hvert kalenderår:
● Ha dømt minst 8 kamper forrige kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent toppseminar minst to av de tre siste gangene det har
vært toppseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.
● Ha hatt et gjennomsnitt på minst 90 poeng i dommerevalueringen foregående sesong
regnet av minst 3 kamper hvor det var tilfredsstillende videokvalitet til å vurdere
dommerne.
● Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for Bdommer.

Eliteseriedommer senior:
Dette er ikke et eget lisensnivå, og dommere i eliteserie senior kan komme fra alle
lisensnivåer, men det stilles følgende krav:
● Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs enten inneværende eller tidligere år.
● Ha deltatt på og fått godkjent toppseminar minst to av de tre siste gangene det har
vært toppseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.
Merk: DRU kan fravike disse kravene i opplæringsøyemed eller ved frafall av en dommer der
man ikke kan finne andre kvalifiserte erstattere.

Annet:
DRU kan i spesielle tilfeller lempe på kravene ved søknad fra den aktuelle dommer.
Med tanke på at vi er en liten og sårbar idrett hvor det at lag trekker seg ofte skaper
problemer, og at vi har en liten dommerbase, kan DRU fravike ovenstående krav ved behov.
Det vil da gjøres individuell vurdering av de dommerne dette vil gjelde for. Resultatet av en
slik vurdering skal ikke sette presedens for andre vurderinger av tilfeller som kan likne.
Har en person vært dommer tidligere kan DRU gjøre en individuell vurdering av hvilket
lisensnivå personen kan få komme inn på hvis kurskravet og prøvekravet til dette nivået blir
bestått.
Besøkende aktiv dommer fra et annet land vil gis en lisens som vil samsvare med den
lisensen dommeren har i sitt eget land. Er denne dommeren allerede godkjent som
internasjonal dommer skal dommeren normalt gis Alisens.

