
Dommerstigen

Hva er en dommer i golf og hvordan blir man dommer?



Hva gjør en dommer i en golfturnering?

- En dommer er en som er godt kjent med golfreglene og 

turneringsbestemmelsene og som er tilstede på banen for å veilede 

spillerne i bruken av dem.

- Hvis praktisk mulig, bør en dommer som ser at en spiller er i ferd 

med å bryte en regel, prøve å forhindre at dette skjer. 

- Husk at det er spillerne selv som pådrar seg straffeslag. Dommerne 

er der for å klargjøre hva et regelbrudd har medført.

- Hoveddommeren har normalt også ansvaret for å merke banen og 

utarbeide lokale regler for turneringen.

- Spillerne setter stor pris på at det er dommere tilstede som kan 

hjelpe dem når de lurer på riktig fremgangsmåte etter en regel.



Hvorfor bli dommer?

- Man treffer mange hyggelige spillere, dommere og andre i 

forskjellige typer turneringer.

- Man kan drive regelopplæring i egen klubb for eksempelvis 

elitespillere, juniorer, seniorer, nybegynnerne og andre.

- Man kan hjelpe til og bidra i klubbens turneringskomité.

- Man kommer på ”innsiden” i norsk konkurransegolf.

- Golfreglene er god ”hjernetrim” og mer interessant enn mange tror

- En året rundt hobby?

- Husk at gode regelkunnskaper også kommer godt med i eget spill!



Hvorfor bør klubben satse på egne dommere?

- Egne dommere som bidrar i klubbturneringer vil heve medlemmenes 

forståelse og interesse for reglene.

- Egne dommere kan drive regelopplæring for klubbens elitespillere, 

juniorer, nybegynnere eller andre. Regelkvelder er alltid populært!

- Egne dommere kan bidra med kunnskap og erfaring i 

turneringskomiteen.

- Egne dommere kan vedlikeholde banemerking og lokale regler.

- Egne dommere kan dømme når klubben arrangerer åpne 

turneringer.



Hvem kan bli dommer?

- Du har interesse for golfreglene og konkurransegolf.

- Du ønsker å veilede og hjelpe spillerne med regelspørsmål i 

turneringer.

- Du er myndig, men på en empatisk og hyggelig måte.

- Du kan ta beslutninger.

- Du er ikke redd for vær og vind og lange dager ute på banen.

- Du vet at det kreves praktisk erfaring før man blir en god dommer.

- Du kan avse tre-fire helger i sesongen til dømming.



NGF-dommer

Test om høsten hvert partall år

Dommer

Test tas på Dommerkurs del 2

Forbundsdommer

Test om høsten hvert partall år

Nivå 1

Nivå 3

Nivå 2

4. Dommerkurs del 2 (om høsten) 

3. Aspirantoppdrag (om sommeren)

2. Dommerkurs del 1 (om våren)

1. «Bli kjent med regelboken» (e-læring)

Opplæring - teori og praksis -

i løpet av ett år.

NGFs Dommerstige



Hvordan blir man dommer i golf?

Nivå 1: Dommer

- E-læringskurset «Bli kjent med regelboken»

- Dommerkurs del 1 (DK1) (om våren). 

Forutsetter gjennomgått «Bli kjent med regelboken».

- Praksis som aspirant i et par-tre turneringer i løpet av sesongen, 

hvor man går sammen med erfarne dommere for å lære mer.

- Dommerkurs del 2 (DK2) (om høsten).

- Bestått teoretisk dommertest (i forbindelse med DK2).

- Man er da primært meddommer i åpne klubbturneringer i geografisk 

nærhet, allerede påfølgende sesong.

- Man inviteres til NGFs dommersamlinger vår og høst.



Hvordan blir man dommer i golf?

Nivå 2: NGF-Dommer

- Praksis som Dommer (nivå 1) i minimum én sesong.

- Bestått teoretisk NGF-dommertest.

- Man er da primært hoveddommer i åpne klubbturneringer i 

geografisk nærhet, men får også mulighet til å være meddommer i 

større turneringer andre steder.

- Man inviteres til NGFs dommersamlinger vår og høst.



Hvordan blir man dommer i golf?

Nivå 3: Forbundsdommer

- Praksis som NGF-dommer i minimum to sesonger.

- Bestått teoretisk forbundsdommertest og praktisk evaluering.

- Man er primært hoveddommer eller meddommer i de største 

turneringene, både i geografisk nærhet og andre steder.

- Man inviteres til NGFs dommersamlinger vår og høst.



Korrekt merking av banen er viktig.

Da er det enklere å dømme likt.



Dommertester

- Dommertester avholdes hvert 2. år i forbindelse med NGFs 

regionale dommersamlinger om høsten (normalt siste lørdag i 

oktober).

- Man beholder sin dommerstatus i de to påfølgende år, forutsatt at 

man praktiserer som dommer.

- Man kan ta dommertest tilsvarende et lavere nivå enn det man er 

kvalifisert for, dersom man ønsker det.

- NGFs forbundsdommere holder et meget høyt internasjonalt nivå.

- Forbundsdommere som tar R&As Rules Exam i St. Andrews oppnår 

normalt meget gode resultater.



På dommersamling deles erfaringer og kunnskap



En liten historie

- NGF ble forespurt om å sende en observatør til Solheim Cup.

- Den norske Forbundsdommeren som reiste gjorde et meget godt 

inntrykk.

- Under Solheim Cup ble hun ”oppgradert” fra observatør til dommer.

- Hun ble deretter fast dommer på Ladies European Tour.

- Med andre ord, norske dommere som er interessert og i tillegg 

legger ned en del tid og krefter, kan komme opp på et høyt 

internasjonalt nivå.

- Norske dommere er generelt veldig flinke


