Nasjonalt krav for å søke forbundsdommergrad.

26.04.13.

Minimum 16 år,
Gyldig politiattest.
Medlemskap i klubb tilknyttet NSF.
Interesse og kunnskap om norsk hoppsport.
Yngre kandidater vil bli prioritert

Nasjonalt krav for å søke Forbunds TD i hopp og kombinert
Minimum 18 år
Gyldig politiattest.
Medlemskap i klubb tilknyttet NSF.
Interesse og kunnskap om norsk hoppsport.
Gode kunnskaper og erfaring som arrangør eller trener, og/eller minimum 3 år som
forbundsdommer.
Kandidater som ønsker TD graden i hopp og kombinert vil bli prioritert.
Yngre kandidater vil bli prioritert

Nasjonalt krav for å bli tilbudt koordinator
Minimum 23 år
Gyldig politiattest
Gyldig nasjonal TD lisens
Meget gode kunnskaper om norsk hoppsport
Personlige egenskaper: Arrangementserfaring, IT kunnskaper, media , trenererfaring,
erfaring som aktiv

Nasjonalt krav for å søke FIS dommergrad.
Minimum 3 år som godkjent Forbundsdommer/forbunds TD
Gyldig Politiattest
Være under 43 år ved start av aspirantperioden, og ikke over 45 år når teoretisk prøve
avlegges.
Kandidater opptas ved behov.

Nasjonalt krav for å søke FIS TD grad.
Minimum 5 år som godkjent forbunds TD
Og/eller høy erfaring innen ledende funksjon i arrangørstab
Og/eller trener med lang internasjonal erfaring
Og/eller hopper med lang internasjonal erfaring

Gyldig Politiattest
Være under 43 år ved start av aspirantperioden (FIS hoppkomitee kan gjøre unntak i
begrunnede saker)
Kandidater opptas ved behov.
Søknad for Internasjonale grader kan sendes når disse krav er oppfylt. Ingen søknad
blir behandlet før krav er oppfylt. For begge grader gjelder gode engelskkunnskaper.

Utdanning til Koordinator vil bli tilbudt egnede personer, og kan derfor ikke søkes på

For alle grader gjelder Hoppskrifter: Respekt-Ydmykhet – Glede
Utdanningsløpet for forbundsgraden – dommer
5 timer teori
2 timer videodømming
1 time skriftlig prøve
Minimum 2 praktiske tester, den første i RC, den andre i NC/RC
Ferdig utdannet forbundsdommer
Man blir tildelt oppgaver etter ferdighetsnivå
Utdanningsløpet for forbundsgraden – TD
8 timer teori
6 timer teori i bakken
2 timer skriftlig prøve
Minimum 2 praktiske tester som TD ass, den første i RC, den andre i NC
Ferdig utdannet forbunds TD
I første oppnevning som TD, vil en erfaren TD følge som TD ass.
Tildeling av oppgaver skjer etter ferdighetsnivå.

