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Hva er en dommeraspirant? 

En dommeraspirant er en person som holder på med sin grunnleggende dommerutdanning. 

Den grunnleggende dommerutdanningen består av et online regelkurs (Nivå 1 online) før 

sesongen, og et teoretisk og praktisk kurs om høsten. I sesongen mellom disse kursene er 

man sammen med erfarne dommere i turneringer, som dommeraspirant.  

Hva skal en dommeraspirant gjøre? 

Hensikten med oppdraget som dommeraspirant er å lære hva dommere gjør, hvordan 

dommerne opptrer og går frem overfor spillerne og hvilke regelutfordringer dommerne 

kommer opp i under en turnering.  

Det er viktig å være klar over at man ikke blir en god dommer bare ved å lese golfreglene og 

løse regeloppgaver. Det er i den praktiske bruken av reglene, i en turnering, at man kan bli 

en god dommer. 

Som dommeraspirant er man derfor ute på banen sammen med dommerne og kan 

observere og diskutere med dommerne hvordan de går frem når de skal hjelpe spillerne. Det 

er også rikelig med tid til regeldiskusjoner i løpet av en turneringsdag, og ikke minst, får man 

et godt innblikk i hvordan turneringene arrangeres. 

Har dommeraspiranten anledning til å være med under banemerking og utarbeidelse av 

lokale regler dagen før turneringen starter, er det en stor fordel. Da får man også et godt 

innblikk i noe av forarbeidet en Hoveddommer har. 

I de turneringene hvor NGF oppnevner dommere er det alltid en Hoveddommer og én eller 

flere meddommere. Dommeraspiranten vil derfor ha mulighet til å være sammen med flere 

dommere i løpet av turneringsdagene, både Hoveddommeren og meddommerne. 

Hva skal en aspirant ikke gjøre?  

En dommeraspirant skal aldri opptre som dommer og skal aldri agere på egenhånd som 

dommer. En dommeraspirant kan allikevel være en god diskusjonspartner for en dommer, 

når han/hun skal finne svaret på et regelproblem. Det er dommeren som skal føre samtalene 

med spillerne og meddele ev. straffer overfor spillerne, aldri dommeraspiranten. 

Lyst til å bli golfdommer? 

Synes du dette virker interessant og kunne du tenke deg å bli golfdommer?  

Ta kontakt med NGF på turnering@golfforbundet.no hvis du vil vite mer om hvordan du kan 

bli golfdommer. 
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