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Autorisasjon av dommere og startere 
 

Forbundets Dommerutvalg (FDU) 

Styret oppnevner forbundets dommerutvalg (FDU). Samtlige medlemmer i FDU må være forbundsdommere eller 

forbundsstartere. 

FDU er forbundets høyeste myndighet ved autorisasjon av dommere og startere både på krets- og forbundsnivå. 

FDU skal:  

- utarbeide kursplaner, fastsette pensum og utarbeide eksamensoppgaver for dommer- og starterutdanning. 

- være behjelpelig med avvikling av kurs i kretsene 

- opprette og oppdatere forbundsstarterteam og autorisere nye forbundsstartere til teamene etter innstilling fra KDU 

- drive rekrutterings- og propagandaarbeid for dommer- og starteroppgavene 

 

 

Kretsenes Dommerutvalg (KDU) 

Hver friidrettskrets velger på sitt ting kretsens dommerutvalg (KDU) som kan bestå av 1 leder, 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer. Samtlige medlemmer av KDU bør være forbundsdommere.  

KDU innkalles til kretsstyremøter som skal behandle saker som vedrører utvalget og dets arbeidsområde. 

KDU er kretsens høyeste myndighet ved autorisasjon og kontroll av kretsens dommere og startere. 

KDU skal: 

- arrangere kurs for dommer- og starteraspiranter 

- innstille kandidater som forbundsstartere til FDU 

- autorisere forbundsdommere, kretsdommere og kretsstartere 

- rapportere årlig om dommersituasjonen i kretsen og aktiviteten i KDU til FDU 

- minst hvert 4. år sørge for oppdatering av dommere og startere og føre kontroll med hvem som er oppdatert 

- føre kontroll med kretsens dommere og startere med hensyn til interesse, opptreden og dugelighet 

 

 

Instruktører 

Kretsene skal til enhver tid ha en eller flere dommer- og starterinstruktører. Disse bør være 

forbundsdommere/forbundsstartere med lang erfaring, være egnet for oppgaven og ha sagt seg villig til å instruere etter de 

regler og det kursmateriell som er tilrettelagt og anbefalt av FDU. 

 

 

Ansvar 

FDU og KDU har ansvaret for at man får en på alle måter fullt kvalifisert dommer- og starterstab. Det må derfor ikke bare tas 

hensyn til det rent faglige, men i like høy grad også til vedkommendes egenskaper. 

 

 

Dommere og funksjonærer 

Ved approberte stevner skal det benyttes autoriserte dommere i følgende posisjoner: Stevneleder, overdommer, øvelsesleder, 

og tidtakeransvarlig og leder sekretariat. 

Stevneleder og overdommere ved landskamper, norske mesterskap, internasjonale stevner, nasjonale elitestevner og 

landsdelsmesterskap skal være forbundsdommere. 

Ved landskamper, norske mesterskap, internasjonale stevner, nasjonale elitestevner og landsdelsmesterskap skal det benyttes 

starterteam. Ved øvrige stevner skal det benyttes autoriserte startere. 

 

 

Autorisasjon 

For å bli autorisert som dommer og starter må aspiranten: 

- være medlem av et av idrettsforbundets lag (også bedriftsidrettslag)  

- ha gjennomgått teorikurs  

- ha fungert som aspirant i minst 1 sesong (innendørs eller utendørs) etter gjennomført teoretisk eksamen 

I tillegg må:  

- en kretsdommer ha fylt 16 år. 

- en kretsstarter ha avlagt eksamen som kretsdommer 

- en forbundsdommer ha fungert som dommer og ha fylt 18 år 

- en forbundsstarter ha fungert som kretsstarter og skal som hovedregel være tilsluttet et starterteam 

 

 

Kurs og prøver 

En kretsdommeraspirant skal gjennomgå kretsdommerkurs og bestå teoretisk prøve. 

En forbundsdommer skal gjennomgå forbundsdommerkurs og bestå teoretisk prøve. 

En kretsstarteraspirant skal gjennomgå kretsstarterkurs, bestå teoretisk prøve og en praktisk prøve som starter i et stevne, 

oppnevnt av KDU. 

En forbundsstarteraspirant skal delta på en startersamling arrangert av FDU, og får autorisasjon som forbundsstarter gjennom 

evaluering etter å ha fulgt et starterteam i minst ett større stevne. 
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Dommerkort 

Kretsdommeraspirantene og kretsstarteraspiranter får utlevert aspirantkort av KDU som skal påføres hvilke verv de har i 

stevner i aspiranttiden. 

Nye kretsdommere, forbundsdommere, kretsstartere og forbundsstartere registreres med sin kompetanse i Min idrett. 

 

 

Stryking av dommere og startere  

En dommer eller starter som ikke anses skikket for sitt verv, som ikke har deltatt i noen form for oppdatering, eller som har 

sluttet som dommere eller startere, kan fratas autorisasjonen. Strykning av dommere og startere foretas av KDU og rapporteres 

årlig til FDU. 

Kretsene kan operere med honorære dommere i sine lister, men disse skal markeres spesielt. 

 


