Rammeplan for
Nasjonalt dommer-/skytelederkurs Lerdue
Antall kurstimer

25 timer

Krav for bestått

Krav til e-læring

Ja

60 %

Krav til innlevering

Ja. Levering av opptaksprøve.

Innlevert

Krav til oppmøte

Ja

80 %

Eksamen

Ja (4 timer)

80 %

Krav til praksis

Nei, men ønskelig

Målgruppe
-

Erfarne skyttere og ledere

-

Nedre aldersgrense for å delta er 16 år

Krav til deltakerne

-

Kurset beregnet på øvede skyttere som gjennomgår en opptaksprøve som dekker tekniske
regler med sikkerhetsregler, krav til baner, krav til våpen og krav til banefunksjonærer.

Mål for kurset

-

Deltakerne skal kunne dømme stevner/konkurranser i regi av klubb, krets og forbund.

-

Kurset skal gi nødvendig innsikt og forståelse for viktigheten av reglementer og
bestemmelser som gjelder for utøvelsen av organisert sportsskyting. Kandidaten skal også
få nødvendig kunnskap om de generelle regler og spesielle for lerdueskyting.

Dommeroppdatering
Alle dommere må hvert 4. år gjennomføre et oppdateringskurs. Oppdateringskursene finner sted året etter
de Olympiske Leker (sommer). Dommere som ikke gjennomfører oppdateringen vil ikke lenger kunne
praktisere som dommere og vil bli strøket fra dommerregisteret. Om man da ønsker å gjenoppta
dommervirksomheten må man gå et nytt dommerkurs.
Pensum
-

NSFs Fellesreglement

-

Lov for Norges Skytterforbund

-

NIFs lov kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk
og straffebestemmelser

-

ISSF Generelle teknisk regler
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-

Kvalifiserings- og sponsorregler

-

Antidopingregler

-

Regler for mennesker med funksjonsnedsettelser

-

Reglement for lerdue
o

ISSF lerdueregler

o

Regler for nordisk trap

Rammeplan dommer-/skytelederkurs Lerdue
Tidsforbruk
per tema
TEMA

HENVISNINGER

MIN. KLOKKETIMER

Fellesreglementet FR

NSF FR

3

Regler for lerdueskyting

NSF og ISSF

4

Lerdueregler

Trap, Dobbelttrap, Skeet, Trap blandede lag

5

ISSF og NSF
Regler for Nordisk Trap

NSF

5

Bestemmelser om klasser og øvelser

NSF

1

Kvalifiserings- og sponsorregler

NSF KSAR

1

Anti-dopingregler

Anti-doping Norge

1

Skyting for funksjonshemmede

ISCD

1

Lov for Norges Skytterforbund

NSF, NIF

3

Generelle tekniske regler GTK

ISSF L, R, V.

1

TR - Tekniske regler for alle skytegrener.

KSAR - Kvalifiserings-, sponsor- og antidopingregler.

IPR - Internasjonale pistolregler

ISCD - Reglement for funksjonshemmede

NPR - Nasjonale pistolregler

L, R, V - Leirdue, rifle og viltmål

FR - Fellesreglementet.
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1. Dommerkurset har en varighet på 20-25 timer. I tillegg kommer 4 timer til gjennomføring av
eksamen. Et kurs skal gjennomføres i løpet av 1 helg.
2. Kretsene står ansvarlig for dommerkurs. Kretsene kontakter Komité opplæring (KO) for å finne
egnete dommerinstruktører (DI). Kretsene kan ev. søke om breddemiddler for å dekke utgifter i
forbindelse med dommerkurs. Søknadsfrist for breddemidler 1.november fra krets til forbund.
Retningslinjer og søknadsskjema sendes ut fra forbundet hvert år. I tillegg finnes informasjon i
Skytternytt og på www.skyting.no.
3. Dersom DI får direkte forespørsel fra kretsene skal han/hun ta kontakt med KO for å informere
om kurset.
4. Kretsene bestemmer sted for kurset og sender ut innbydelse til aktuelle klubber og personer.
Kretsen tar imot påmeldinger til kurset. Kretsen bør stille krav til deltakerne i den hensikt å øke
kvaliteten på nye dommere. Ved påmelding bør kretsene bekjentgjøre for ev. påmeldte som av
ulike grunner ikke kan bli autoriserte (eksempel som ved aldersgrense). Mange ønsker likevel å
gå slike kurs for å bli bedre kjent med regelverket.
5. Endelig påmelding settes ca. 4 uker før kursstart.
6. Kretsen bestiller kursmateriell i god tid fra forbundskontoret. For at deltakerne skal ha nok tid
til å forbrede seg skal deltakerne ha kursmaterialet senest 2 uker (14 dager) før kursstart.
7.

Det sendes ut følgende materiale:
•
Teknisk reglement med reglement for aktuell gren.
•
Felles reglement.
•
Doping og sponsor regler.
•
Arrangementshåndbok.
•
NIF`s lov.
•
NSF`s lov
•
Reglement for funksjonshemmede.
•
Selvstudiumsoppgaver.

En kurspakke koster (pris innhentes fra forbundskontoret) pr. deltaker, og inkluderer tøymerke
for dommer og kursbevis.
8. Deltagerne skal sende inn svar på selvstudiums oppgaver senest 1 uke før kursstart. Dette for å
sikre at deltagerne har et tilstrekkelig nivå og kunnskap til å gjennomføre og bestå kurset.
9. Deltagere som ikke leverer inn svar på selvstudium får ikke delta på kurset.
10. For at kretsen skal kunne søke om dommerautorisasjon for den enkelte deltaker, må kandidaten
ha minst 80 % riktig besvarelse på eksamen. Deltakere med dokumentert dysleksi og lignende
kan etter søknad innvilges inntil 1 time ekstra på eksamen, dvs. maks 5 timer.
11. I spesielle tilfeller kan alternativ eksamensform avtales mellom kandidat, krets og DI.
Deltakere som tidligere har strøket til eksamen (nylig) kan ved høve tilbys å gjennomføre en ny
eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.
12. Det utstedes kursbevis til alle som har 80 % oppmøte eller mer (NB! Dette er ikke
autorisasjonen).
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13. Kretsene/kursholder, avhengig av avtale, sender inn en liste med deltagere som har bestått/ikke
bestått eksamen til KO, som deretter sender til NSF for utsending av dommer bevis.
14. Kretsen/autorisasjonsutvalget skal fortsatt være autorisasjonsmyndighet. Kun de som har
bestått eksamen og som er ”egnet” blir autorisert. Autorisasjonsperioden er 4 år. Kretsen gir
videre beskjed til den enkelte kursdeltaker og dennes klubb om utfallet på kurset.
15. Deltakeren må være minimum 16 år for å bli autorisert som nasjonal dommer.
16. Forbundskontoret vil skrive ut dommersertifikat i kredittkort størrelse og registreringshefte.
Forbundskontoret trenger følgende opplysninger om hver enkelt deltaker:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Fødselsdato
Gren
Dato for autorisasjon
Instruktør
..og gjerne et passfoto på alle som har bestått eksamen og er autorisert fra
kretsen.

17. Det er KUN NSF som kan utstede dommersertifikat. Bakgrunn for dette er at KO ønsker å få
plass et sentralt dommerregister.
18. Autoriserte dommere SKAL, som et minimum, gjennomføre et oppdateringskurs i løpet av en
fireårs periode. Det er mest naturlig at slike oppdateringskurs legges i perioden etter at det er
kommet nytt reglement/regelverk, eller når det er foretatt større revisjoner av regelverket.
Oppdateringskurset SKAL gjennomføres minimum 1 år etter regelendring.
19. I løpet av autorisasjonsperioden bør dommer tilstrebe en variert dommer- og juryerfaring.
20. En autorisert dommer skal ha minimum 6 oppdrag i løpet av autorisasjonsperioden.
Autorisasjonsutvalget i kretsen informerer KO og forbundskontoret når en dommer har hatt
oppdateringskurs og dommerautorisasjonen skal forlenges med nye 4 år. Forbundskontoret
sender da ut nytt oppdatert sertifikat.
21. Målet med et nasjonalt register over dommere er at registeret til enhver tid skal gi oss oversikt
over antall dommere i hver gren fordelt på krets. Det tilstrebes å sende påminnelser til kretsene
når det er tid for å avholde oppdateringskurs. Oversikt over alle nasjonale dommere vil også
være tilgjengelig på websidene til kretsene.
22. Kostnader: Et dommerkurs skal koste det samme -uavhengig av geografisk beliggenhet og valg
av instruktør.
23. Det er vanlig at deltagerne må betale en deltageravgift på dommerkursene. Dette kan variere
fra krets til krets, avhengig av kretsens økonomi, og er opptil den enkelte krets å avgjøre.
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PENSUM DOMMERKURS 2020

1

2

3

FELLESREGLEMENTET
Del 1

Art. 1.1 – 1.6.7

Side 1 - 14

Del 2

Art. 2.1 – 2.8

Side 15 – 29

Del 3

Art. 3.1 – 3.3

Side 33 - 35

PENSUM: REGLER FOR LERDUESKYTING
Art. 6.1 – 6.2.6

Side 1 – 13

Art. 6.3.6 – 6.3.6.3

Side 25 – 26

Art. 6.4.17 – 6.4.20.4

Side 37 – 47

Art. 6.7 – 6.9.4

Side 54 – 59

Art. 6.17.1.10 – 6.17.1.11

Side 76 – 77

Art. 6.19 Formularer

Side 97 – 103 + 109

Art. 6.20 – 6.20.6.3

Side 106 – 108

Stikkord, hjelpemidler

Side 109 – 120

PENSUM: LERDUEREGLER FOR TRAP, DOBBELTTRAP, SKEET, TRAP
BLANDEDE LAG

4

Art. 9.1 – 9.20.3

Side 122 – 190

Stikkord, hjelpemidler

Side 191 – 197

PENSUM: REGLER FOR NORDISK TRAP
Hele heftet

5

PENSUM: BESTEMMELSER OM KLASSER OG ØVELSER
Hele heftet

6

PENSUM: KVALIFISERINGS- OG SPONSORREGLER ANTI-DOPINGREGLER
Hele heftet

7

PENSUM: SKYTING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Hele heftet

8

PENSUM: LOV FOR NORGES SKYTTERFORBUND
Hele heftet

Generell informasjon:
Kursholder sender ut en opptaksprøve med 18 spørsmål forut for kursstart, minimum 14 dager før oppstart.
Kandidatene må besvare og returnere opptaksprøven en uke før kursstart for å kunne delta på kurset.
Det er ønskelig at kandidatene gjennomgår et E-læringskurs før kurset starter
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