Hva må en dommer kunne?
I golfreglene er en dommer definert som en person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre
spørsmål om fakta og bruk av reglene.
Golfreglene kan ofte oppfattes som kompliserte og vanskelige og golfdommere må «trene»
på reglene, både gjennom å lese reglene og praktisere som dommer.
Det er ikke praktisk mulig for en golfdommer å se eller kontrollere spillet eller spillerne til
enhver tid. Når spillerne har en regelutfordring blir en dommer tilkalt for å avgjøre hva som
har skjedd og hvordan en situasjon skal avgjøres etter reglene. F.eks. om en spiller har brutt
en regel etter en handling eller hvilke alternativer spilleren har etter reglene, f.eks. hvor
han/hun kan droppe.
Dersom en dommer ser at en spiller bryter en regel skal han/hun reagere på det, og en
dommer skal alltid reagere på ethvert regelbrudd han/hun blir gjort oppmerksom på.
Hvis en golfdommer ser at en spiller er i ferd med å bryte en regel, f.eks. å droppe på feil
sted, skal han/hun, hvis praktisk mulig, forsøke å avverge dette og veilede spilleren i hvor
han/hun kan droppe slik at spilleren unngår å gjøre feil.
En dommer skal aldri stå å se på at en spiller bryter en regel for deretter å gå inn å straffe
spilleren.
Det meste av tiden bruker dommerne på spilletempo, altså å følge opp spillerne slik at spillet
flyter godt og at det ikke dannes køer på banen.
I alle situasjoner når en dommer møter en spiller er det viktig å etablere en god relasjon til
spilleren som bygger på tillit. Spilleren skal føle at dommeren kan sine saker og er der for å
hjelpe spillerne med reglene. Dommeren må ofte være litt psykolog og vise respekt for at
spilleren er der for å gjøre sin jobb, altså å prestere best mulig.
Det er også viktig at en dommer har oversikt over arbeidet i Komiteen og vet hva dette
arbeidet går ut på. Det kan tenkes at spillet må avbrytes, på grunn av en farlig situasjon
(f.eks. lyn og torden) eller umulige spilleforhold (f.eks. overvann på greenene). En dommer
får også spørsmål om en runde er handicaptellende (til tross for at spilleren ble diskvalifisert)
eller om banen er handicaptellende (f.eks. når mange bunkere er overfylt av vann).
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Følgende temaer må en dommer kunne godt:
•
•
•
•
•

Golfreglene inkl. tolkningene
Utarbeide (gyldige) lokale regler for turneringen/banen
Merke banen i henhold til golfreglene
Bestemmelsene for konkurransen, f.eks. spilleformen, avgjørelse av like resultater
etc.
Aktuelt regelkort og generelle konkurransebestemmelser

Følgende temaer bør en dommer ha kunnskap om:
•
•
•
•
•

Baneoppsett, altså hvordan banen bør settes opp i forhold til hvem som spiller i
konkurransen
Handicapreglene
Amatørreglene
Utstyrsreglene
Hvilken status eller nivå en konkurranse har i turneringsstrukturen

Dommer eller regelveileder?
I golf er alle spillerne i utgangspunktet sine egne dommere og ilegger seg selv straffer hvis de
har brutt en regel eller må ta fritak, f.eks. for en mistet ball. Men for å gå frem på riktig måte
etter reglene, trenger spillerne ofte veiledning. I golf vil en golfdommer derfor i de fleste
tilfeller opptre mer som en regelveileder enn en «dommer», slik som i enkelte andre idretter
hvor dommerens funksjon primært er å straffe spillerne.
I golf er dommeren altså primært en regelveileder. Måten en golfdommer «straffer» en
spiller er å fortelle spilleren hvilken straff han/hun har pådratt seg, hvis spilleren ikke vet
dette selv. F.eks. meddele spilleren at han/hun har pådratt seg generell straff (to straffeslag i
slagspill og tapt hull i matchspill) for å ha spilt fra feil sted.

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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