TEPPECURLING DOMMER
Litt om dommer oppgaven

Curling dommer er leder for en oppsatt curling kamp. Curling dommerens hovedoppgave er å håndheve spillereglene i
forbindelse med den kamp han er oppnevnt til. Dommeren leder en curling kamp i samarbeid men linjedommer.
Personlige egenskaper

Inngående kjennskap til curling regler er en forutsetning for å drive som curling dommer. Du må også være i stand til å ta raske
og korrekte avgjørelser . Som Curling dommer kan man oppleve stort press fra mange hold, og uansett nivå er det viktig å
fremstå med autoritet og myndighet. Du må være i stand til å kommunisere godt. Det er også viktig å holde seg oppdatert i
forhold til regelendringer.
Hvor dømmer Curling dommeren?

I Norge representerer alle curling dommere en idrettsforening . Arbeidsstedet er naturlig nok idretshaller rundt omkring i landet.
Utdanning

Det er Norges Fleridrettsforbund ”seksjon boccia og teppecurling”som står for utdanning av curling dommere. Utdannelsen
starter imidlertid gjerne i regi/ønske av din lokale klubb/ forening,

DOMMERSTIGE TEPPECURLING

Aspirantdommer - Hvit merke ”Dommer ” settes på VENSTRE arm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Må ha gjennomgått og bestått aspirantdommerkurs.
Fårtildelt en fadder( kan gjerne være en dommer i fra egen klubb/forening) som kan bistå med støtte og informasjon i
aspirantperioden. Aspirantperioden er 1 år.
I aspirantperioden må man dømme minimum i 5 stevner/10 kamper. Og skal registrers i RS serviceprogram.
Må delta på oppdateringskurs når det innkalles til dette.
Kan dømme i klasse 1,2, 3, og åpen.
Skal bli observert i minimum 2 kamper i aspirant perioden for å kunne rykke opp til forbundsdommer I. Aspiranten
skal ha en kopi av rapporten i fra oppservatør.

Forbunds dommer I - Merke med blå farge ”dommer I ” settes på VENSTRE arm.
1.
2.
3.
4.
5.

Må ha vært aspirantdommer.
I dommer perioden må man dømme minium i 10 stevner/20 kamper i løpet av periode på 2 år.. Og skal registrers i RS
serviceprogram.
Må delta på oppdateringskurs når det innkalles til dette.
Kan dømme i klasse 1, 2, 3 .og åpen.
Skal bli observert i minimum 2 kamper i perioden for å kunne rykke opp til forbundsdommer II. Dommeren skal ha en
kopi av rapporten i fra oppservatør.

Forbunds dommer II - Merke med svart farge ”dommer II” settes på VENSTRE arm.
1.
2.
3.
4.

Må ha vært forbundsdommer I i minmun 3 år. Og skal registrers i RS serviceprogram
I dommer perioden må man dømme minium i 10 stevner/20 kamper i løpet av periode på 2 år.. Og skal registrers i RS
serviceprogram.
Må delta på oppdateringskurs når det innkalles til dette.
Kan være overdommer på stevner.

Dommer autorisasjon
Dommere kam miste sin autorisasjon dersom det kommer gjentatte skriftlige klager på direkte regelbrudd, eller ikke klart å holde
sine minimums kamper i dommer perioden. Men før en dommer mister sin autorisasjon vil det bli gitt en skriftlig advarsel i fra
Norges Fleridrettsforbund.

