
Kursstruktur for dommere og TDer i 
Norges Skiforbund 

 

 

Kretsdommer: 

Kretsdommer er det laveste nivået og inngangsbilletten for å bli hoppdommer. Disse kursene blir 

som regel holdt lokalt i dommerutvalgene og består av følgende elementer: 

Teori   3 timer 

Praksis:  Dømme ett hopprenn sammen med en «mentor».  

Etter endt praksis gjør mentor en vurdering sammen med kandidat og leder av dommerutvalg. 

Dersom kandidaten viser forståelse for dommergjerningen er utdanningen godkjent.  

En kretsdommer kan dømme lokale kretsrenn.  

Det er ingen krav til oppdateringsprøve for kretsdommere.  

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

 

 

Forbundsdommer: 

Forbundsdommer er nivå to og den høyeste nasjonale utdanningen til en hoppdommer. Man må ha 

vært kretsdommer i tre år før man kan bli forbundsdommer. Forbundsdommerkurs blir holdt av 

representant fra NSF hopp i samarbeid med kretsene og består av følgende: 

Teori  6 – 8 timer 

Praksis  Dømme minimum to nasjonale renn hvor en av de andre dommerne er mentor. 

Etter endt praksis gir mentor en tilbakemelding om kandidatens forståelse av dommergjerningen til 

leder for utdanning i NSF hopp.  Dersom kandidaten viser forståelse for dommergjerningen er 

utdanningen godkjent. Deretter er kandidaten formelt forbundsdommer fra påfølgende sesong. En 

forbundsdommer er også godkjent som krets TD.  

Etter kandidaten er godkjent, er utdanningen gyldig i to år. Etter dette må oppdateringsprøve 

arrangert av NSF hopp avlegges. Når oppdateringsprøve er gjennomført, er man på ny godkjent i to 

år.  

Minimum 18 år, 
Gyldig politiattest. 



Medlemskap i klubb tilknyttet NSF. Interesse og kunnskap om norsk hoppsport. Yngre kandidater vil 
bli prioritert  

FIS dommer: 

FIS dommer er en internasjonal dommergrad og den høyeste dommergraden man kan oppnå. For å 

bli FIS dommer må man være forbundsdommer i tre år før man kan søke til egen krets om å bli FIS 

dommer. Kretsen må deretter søke via OBman til Norges Skiforbund på vegne av kandidaten. Dersom 

man blir godkjent som FIS dommerkandidat, er man kandidat i to år. I denne perioden skal man delta 

på teorikurs med avsluttende teoriprøve arrangert av FIS i forbindelse med et FIS seminar. I tillegg 

skal man dømme to renn (FIS cup eller Continentalcup) med en mentor som evaluerer 

dommergjerningen og gir tilbakemelding til Norsk OB mann. Dersom prøve og teoriprøve er 

godkjent, er kandidaten FIS dommer fra påfølgende sesong. En FIS dommerkandidat kan ikke være 

eldre enn 45 år ved endt utdanning. I tillegg er det en aldersgrense på 60 år for å dømme world cup 

og 65år for å dømme internasjonale renn i det landet du bor.  

En FIS dommer er pålagt å delta på FIS seminar hvert år, enten nasjonalt eller internasjonalt. I tillegg 

er det krav om minimumsaktivitet. Hvis dette ikke blir gjort, vil man ikke få oppdrag påfølgende 

sesong.  

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.  

Krets TD 

Alle som tar kretsdommerkurs får i tillegg en innføring i TD arbeidet. Et minimum av opplæring blir 

gitt slik at Kandidaten kan praktisere som TD i klubb renn og sonerenn. I tillegg er alle 

forbundsdommere godkjente Krets TD. 

 

 

Forbunds TD hopp/kombinert: 

Forbunds TD hopp/kombinert er den høyeste nasjonale utdanningen til en TD. Man må ha 

tilleggskompetanse for å kunne være TD i kombinert, da man samtidig er TD for langrennsdelen av 

arrangementet. Forbundsdommerkurs blir holdt av representant fra NSF hopp i samarbeid med 

kretsene og består av følgende: 

Teori  6-8 timer 

Praksis  Være TD assistent i minimum 4 nasjonale renn eller to norgescuphelger.  

Etter kandidaten har vært TD assistent i disse rennene skal TD sende inn en rapport på kandidaten til 

leder for utdanning NSF hopp. Dersom kandidaten er godkjent, er han formelt forbunds TD fra 

påfølgende sesong.  

Etter kandidaten er godkjent, er utdanningen gyldig i to år. Etter dette må oppdateringsprøve 

arrangert av NSF hopp avlegges. Når oppdateringsprøve er gjennomført, er man på ny godkjent i to 

år.  



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  

 

 

 

FIS TD Hopp/kombinert 

FIS TD er en internasjonal TD grad og den høyeste TD graden man kan oppnå. Det utdannes nye 

kandidater etter behov. Etter minimum 3 års som nasjonal TD, kan det søkes om opptak til 

internasjonal TD grad. 3 års erfaring kan i enkelte tilfelles avvikers mot relevant praksis. 

Søknad om opptak sendes via OBman til grenkomiteen i Norges skiforbund.  Utdanningsløpet går 

over 2-3 år, med krav om bestått skriftlig eksamen og godkjent praksis som TD ass i FIS cup eller COC 

renn. 

Minimum 3 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsert av Tom Normann, NSF hopp 07.03.2018. 


