Lisensnivåer og krav for dommere i NAF
Gjelder fra 01.01.2017 (Sist endret 07.12.2016)

Innledende om lisensnivåene for dommere i NAF
Dommerstanden i NAF består av fire lisensnivåer. Laveste betegnes D, neste C, så B og til slutt
høyeste steg som er A.
Lisensnivå fastsettes før seriestart og endres ikke i løpet av konkurransesesongen, unntatt etter
søknad eller etter sanksjoner for brudd på Kampreglementet (KR).
Internasjonale dommere i NAF betegnes som IFAF-dommer. Kravene til å bli internasjonal dommer
bestemmes av IFAF. Dommer- og regelutvalget (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
Dette avsnittet gjelder alle som ikke var lisensierte dommere foregående kalenderår.
For å bli dommer i NAF må man:
● Ha deltatt på og fått godkjent grunnleggende teorikurs,
● Ha deltatt på og fått godkjent grunnleggende praksiskurs.
● Ha bestått grunnleggende teoriprøve samme kalenderår som det grunnleggende
dommerkurset er godkjent for.
● DRU kan godkjenne andre opplæringsformer så lenge kandidaten har fått en
tilfredsstillende teoretisk og praktisk opplæring og har bestått teori.

Oppfylles disse kravene blir man D-dommer tilhørende kalenderår.
Merk: Bestås ikke grunnleggende teoriprøve, inkludert etter muligheten for gjentakelse av
teoriprøve, samme kalenderår som det grunnleggende dommerkurset er godkjent for, må man ta
det grunnleggende dommerkurset på nytt for å kunne prøve på ny teoriprøve.

Krav til hvert lisensnivå
For å opprettholde eller heve sitt lisensnivå må følgende krav oppfylles:

Gjelder alle lisensnivåer:
●

Man må ha vært lisensiert dommer foregående kalenderår.

● Man må ha dømt minst tre godkjente kamper foregående kalenderår.
Merk: Har man dømt mindre enn tre godkjente kamper gjelder samme krav som for de som ikke
var lisensiert foregående kalenderår.

Gjelder D-lisens:
I tillegg til de kravene som gjelder alle lisensnivåer, må man for å opprettholde D-nivå:
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● Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs eller annet godkjent kurs i inneværende
kalenderår.

● Ha bestått grunnleggende teoriprøve.
Gjelder C-lisens:
I tillegg til de kravene som gjelder alle lisensnivåer, må man for å oppnå eller opprettholde C-nivå:
● Ha dømt minst fem godkjente kamper foregående kalenderår som lisensiert D-dommer
eller høyere.
● Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs eller annet godkjent kurs i inneværende
kalenderår.

● Ha bestått grunnleggende teoriprøve. DRU kan kreve at det for C-dommere skal være
høyere krav til bestått enn for D-dommere. Dette vil i så fall framgå av den grunnleggende
teoriprøven.

Gjelder B-lisens:
For å bli B-dommer første gang må man:
● Ha vært C-dommer forrige kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs minst én gang i løpet av de siste to årene
et slikt kurs har blitt arrangert.
● Ha bestått videregående teoriprøve.
● Ha dømt minst 15 godkjente kamper til sammen i dommerkarrieren.
● Ha dømt minst seks godkjente kamper foregående kalenderår.
For å opprettholde en B-dommerlisens må man hvert kalenderår:
● Ha dømt minst seks godkjente kamper foregående kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs eller eliteseminar minst annethvert år og
vedlikeholdskurs de årene man ikke er på videregående kurs eller eliteseminar.
● Ha bestått videregående teoriprøve.

● Ha hatt et gjennomsnitt på minst 85 poeng i dommerevalueringen. (Regnet av de siste ti
kamper hvor det var tilfredsstillende videokvalitet til å vurdere dommerne.)

Gjelder A-lisens:
For å bli A-dommer første gang må man:
● Ha vært B-dommer de to foregående kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent eliteseminar.
● Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for B-dommer.
● Ha hatt et gjennomsnitt på minst 90 poeng i dommerevalueringen. (Regnet av de siste ti
kamper hvor det var tilfredsstillende videokvalitet til å vurdere dommerne.)
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● Ha dømt minst åtte godkjente kamper hvert av de to foregående kalenderår.
For å opprettholde en A-dommerlisens må man hvert kalenderår:
● Ha dømt minst åtte godkjente kamper forrige kalenderår.
● Ha deltatt på og fått godkjent eliteseminar minst to av de tre siste gangene det har vært
eliteseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.
● Ha hatt et gjennomsnitt på minst 90 poeng i dommerevalueringen. (Regnet av de siste ti
kamper hvor det var tilfredsstillende videokvalitet til å vurdere dommerne.)

● Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for B-dommer.
Eliteseriedommer senior:
Dette er ikke et eget lisensnivå, og dommere i Eliteserien 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 eliteseminar minst to av de tre siste gangene det har vært
eliteseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.

DRU kan fravike disse kravene i opplæringsøyemed eller ved frafall av en dommer der man ikke
kan finne andre kvalifiserte erstattere.

Godkjente kurs
Følgende kurs er godkjente av DRU og brukes til å avklare lisensnivå dersom de andre kravene er
oppfylt:
●

Grunnleggende teorikurs

●

Grunnleggende praksiskurs.

●

Vedlikeholdskurs

●

Videregående kurs

●

Eliteseminar

Dommerprøver
Følgende prøver er gjeldende og brukes til å avklare lisensnivå dersom de andre kravene er
oppfylt:

Grunnleggende teoriprøve:
For å bestå grunnleggende teoriprøve må man:
●

Ha besvart prøven innenfor tidsrammene.

●

Ha oppgitt riktig svar på minst 37 av 50 spørsmål.
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Dersom man har oppgitt minst 32 riktige svar på prøven, men ikke bestått skal man få mulighet til
å ta prøven på nytt. Man vil da opplyses om hvilke spørsmål man har svart feil på. Det er kun
anledning for å ta prøven på nytt én gang.
Dersom man blir gitt mulighet for å ta prøven på nytt, kan DRU kreve en høyere totalpoengsum.
DRU kan kreve en høyere totalpoengsum for C-dommere. dette vil det bli informert om på prøven.
Grensen for mulighet til å ta prøven på nytt vil da også justeres.

Videregående teoriprøve:
For å bestå videregående teoriprøve må man:
●

Ha besvart prøven innenfor tidsrammene.

●

Ha oppnådd følgende prosenter av maksimal totalpoengsum (forutsetter at man oppfyller
de andre kravene til det aktuelle nivået):
◦

60% for å kunne oppnå/opprettholde B-nivå.

◦

75% for å kunne oppnå/opprettholde A-nivå.

En kandidat har rett til å ta videregående teoriprøve på nytt dersom:
●

Kandidaten oppnår en poengsum fom. 50% til 60% av maksimal totalpoengsum.
Kandidaten vil da maksimalt kunne oppnå B-nivå.

●

Kandidaten oppnår en poengsum fom. 70% til 75% av maksimal totalpoengsum.
Kandidaten vil da kunne oppnå A-nivå.

Ved gjentakelse av prøven vil kandidaten opplyses om hvilke spørsmål kandidaten ikke hadde full
pott på. Det er kun anledning for å ta prøven på nytt én gang.

Godkjente kamper:
Når antall kamper en dommer har dømt skal vurderes gjelder følgende retningslinjer:
●

Offisielle kamper i NAF-serie eller -sluttspill der normal periodelengde for det aktuelle
nivået kampen spilles på er åtte minutter eller høyere regnes som én kamp.

●

Offisielle kamper i NAF-serie eller -sluttspill der normal periodelengde for det aktuelle
nivået kampen spilles på er under åtte minutter regnes som en halv kamp.

●

Godkjente treningskamper (iht KR-1-2-7) regnes som en halv kamp.

●

Kamper som forkortes skal regnes som ferdigspilt med den normale periodelengden for
det aktuelle nivået.

Individuell vurdering
●

DRU kan, i spesielle tilfeller, lempe på kravene ved søknad fra den aktuelle dommer. Det vil
da gjøres en individuell vurdering av den dommeren dette vil gjelde for. Resultatet av en
slik vurdering er uavhengig og vil ikke sette presedens for andre vurderinger.

●

DRU kan, ved behov, fravike ovenstående krav. Det vil da gjøres en individuell vurdering av
den dommeren dette vil gjelde for. Resultatet av en slik vurdering er uavhengig og vil ikke
sette presedens for andre vurderinger.
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●

Dersom en person har vært dommer tidligere kan DRU gjøre en individuell vurdering av
hvilket lisensnivå vedkommende skal plasseres på. Dette forutsetter at kravene til kurs og
prøve for dette nivået er oppfylt. Resultatet av en slik vurdering er uavhengig og vil ikke
sette presedens for andre vurderinger.

●

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 A-lisens.
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