DOMMERKURS
DEL 2

BORRE GOLFKLUBB
LØRDAG 21. – SØNDAG 22.10.2017

Nå tilbyr vi neste steg
for deg som vil bli
golfdommer!

Nå tilbyr vi neste steg
for deg som vil bli
golfdommer !

NGF INVITERER TIL
DOMMERKURS DEL 2 - 2017
Du som har gjennomgått NGFs Dommerkurs del 1 i 2017
eller tidligere og hatt aspirantoppdrag, er velkommen til å
melde deg på del 2 for å bli golfdommer.
Påmelding:

Du som vil utdanne deg til golfdommer, må gå de
ulike trinnene på stigen i bestemt rekkefølge.
Har du gjennomgått NGFs Dommerkurs del 1 (DK1) i 2017 eller

tidligere, er du velkommen til å melde deg på Dommerkurs del 2 (DK2)
for å bli golfdommer.

Tid:

Lørdag 21. oktober kl. 09.30 – søndag 22. oktober
kl. 16.00.

Sted:

Borre Golfklubb i Horten.

Målgruppe:

Personer som har gjennomgått NGFs DK1 i 2017
eller tidligere.

Målsetting:

Få videre opplæring i regler og dommerens oppgaver
for å kunne kvalifisere til status som golfdommer.

Krav:

Ha gjennomgått NGFs Dommerkurs del 1 og hatt
aspirantoppdrag i sesongen.

PROGRAM DAG 1
09:30
10:00
10:15
11:30
12:30
13:30
14:00
15:15
16:00
17:00
17:30

Ansvarlig:

Norges Golfforbund.

Kursavgift:

Kr. 1700,- per person. Prisen inkluderer
kursmateriell, undervisning og lunsj begge dager.
Kursavgiften faktureres klubben etter kurset.

Samling med kaffe
Innledning
Erfaringer fra sesongen 2017
Regler - gruppearbeid
Lunsj
Dommerstigen
Gjennomgang av gruppearbeid
Regler og Decisionboka
Forholdet mellom dommer og
spiller
Forholdet mellom TD, HD og
turneringsledelse
Slutt for dagen

PROGRAM DAG 2
09:00
10:15
12:30
13:30
15:15
16.00

Test 1, 2 og 3
Test 4 og 5
Lunsj
Regelgjennomgang
Oppsummering
Slutt

Reise og overnatting ordnes og bekostes av den
enkelte / klubben. Hvis overnatting på Choice hotell,
bruk fordelskoden 66163 og bestill på nettet via
www.choice.no/Norgesgolfforbund og få rabatt.
Spørsmål:

Annet:

Rettes til Tove Skandsen, tlf. 957 44 971,
tove.skandsen@golfforbundet.no eller
Anna Dønnestad, tlf. 908 20 193,
anna.donnestad@golfforbundet.no
Sammen med bekreftelse vil deltakerne få tilsendt et
sett med regelspørsmål som løses i forkant av kurset
og gjennomgås på kurset.
Husk å ta med kursheftet fra DK1, regelbok og Decision
bok!

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Ha kontaktinformasjon og fødselsdato
for hånden innen du starter
påmeldingen.

PÅMELDING HER

PÅMELDINGSFRIST:
Senest fredag 6. oktober

Velkommen med påmelding!

Les om våre kurs på http://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/

Dommerkurs i 2017

NGF utdanner godkjente golfdommere i Norge. Men hvorfor har vi golfdommere og hva gjør en
golfdommer?

Det arrangeres en lang rekke små og store, lokale, regionale og nasjonale turneringer og
mesterskap i Norge. Til disse er det et stort behov for dommere (regelkyndige) som både kan
oppklare regelspørsmål og veilede spillerne i hvilke muligheter de har, men også sørge for at det blir
så rettferdige forhold som mulig for spillerne. De færreste har god kjennskap til alle mulighetene
som golfreglene gir oss når vi er havnet i en litt vanskelig situasjon ute på banen.
Golfdommeren er en ressurs som klubben kan ha stor nytte av til daglig. For det første kan klubbens
dommere stille opp når det arrangeres større turneringer på klubben, og for det andre er
dommerne kyndige på bl.a. banemerking og å utarbeide korrekte lokale regler og
turneringsbestemmelser. Dommerne kan også bidra i nybegynneropplæringen og holde
regelkvelder for medlemmene. Vi bør gjøre alt vi kan for å øke regelforståelsen blant medlemmene.
Da unngår vi også en del regelkonfrontasjoner i klubbturneringene. Et ønske for fremtiden er at det
finnes minst et par godkjente golfdommere i hver klubb.
For å starte på dommerutdanningen, må du ha gjennomgått NGFs nye e-læringskurs «Bli kjent med
regelboken», alternativt NGFs Regelkurs (1 dag). Dommerutdanningen består deretter av
Dommerkurs del 1 om våren (2 dager) med innføring i dommerrollen og praktisk regelgjennomgang
på en golfbane, aspirantoppdrag sammen med erfarne dommere i sesongen og til slutt
Dommerkurs del 2 om høsten (2 dager). Dommerkurs del 2 avsluttes med en test. Den som består
testen, blir golfdommer og er kvalifisert til å dømme i regionale turneringer som Narvesen Tour og
Region Tour. Man kan også fungere som meddommer i forbundsturneringer.
Vi vil med dette slå et slag for golfreglene – grunnlaget for alt turneringsspill!

Norges Golfforbund
21.08.2017

