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Forord – til kurslærere og arrangører
Dette dokumentet inneholder retningslinjer, rammeplaner og et eksempel på invitasjon til
forbundsdommerkurs som kretsene kan benytte som utgangspunkt for sine invitasjoner til
kretsdommerkurs.
Retningslinjene og rammeplanene skal følges av alle kurslærere og arrangører slik at
deltakerne får det samme kurset uavhengig av hvem som er kurslærer og arrangør.
Kurslærer må være internasjonal dommer eller ha virket som forbundsdommer i forrige
periode, og i tillegg oppnådd forbundsdommergrad i inneværende periode. Hvilke personer
dette er kan se på vår internettside www.gymogturn.no.
Arrangør er ansvarlig for å avklare reise, opphold, mat og utbetaling av honorar med
kurslærer. Arrangør er ansvarlig for å bestille dommerbøker og kursbevis fra forbundskontoret i god tid før kurset. Arrangør er også ansvarlig for å oppfylle kravene til aktuelt
rom, bord, stoler og tekniske hjelpemidler.
Deltakerne må oppfylle kravene for å kunne delta. Modulene for hvert enkelt apparat må tas
samlet for å få de forskjellige kursene godkjent.
Kurslærer laster selv ned aktuell powerpointfil i forhold til kurset de skal avholde på vår
internettside. En undervisningstime/skoletime er 45 minutter.
Ta kontakt med forbundskontoret ved eventuelle spørsmål. Vi ønsker dere lykke til med
spennende og lærerike kurs!
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Teknisk komité troppsgymnastikk
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Oppbygningen av dommerutdanningen i troppsgymnastikk
Iht. NGTFs kompetanseplan 2009-2012

Internasjonalt
Dommerkurs

Forbundsdommerkurs

5 moduler – totalt 22 skoletimer
inkl. teoretisk og praktisk eksamen

Kretsdommerkurs

5 moduler – totalt 22 skoletimer
inkl. teoretisk og praktisk eksamen
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Type kurs

Tema
NGTFs plikter i
henhold til NGTFs
kompetanseplan
2009-2012

Internasjonalt dommerkurs
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) er forpliktet til å utdanne dommere i de grener
NGTF deltar med utøvere i inter-nasjonale konkurranser. Forbundet dekker alle kostnadene for
dommere ved internasjonale dommerkurs i alle grener. Se NGTFs bestemmelser for
internasjonale dommere.

Type kurs
Tema
Kretsenes og
lagenes plikter i
henhold til NGTFs
kompetanseplan
2009-2012

Kretsdommerkurs

Forbundsdommerkurs

Lagene er forpliktet til å utdanne kretsdommere i de grener der laget deltar med
utøvere i lokale/regionale konkurranser. Lag
dekker alle kostnader for egne dommere i de
grener som laget har konkurransedeltakelse.

Målgruppe og
virkeområder

Alle som vil dømme konkurranser innen sitt
eget lag, konkurranser på kretsplan,
kretsmesterskap og regionskonkurranser.

Krav for å kunne
delta

Må være medlem av et lag som er tilsluttet
NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man
går på kurs. Må være fylt 16 år for å
praktisere som dommer.

Mål med kurset

Etter endt kurs skal deltakerne kunne:
A. Kjenne prinsippene ved dømming i
troppsgymnastikk, og kunne anvende
disse i praksis.

Kretsene er forpliktet til å utdanne forbundsdommere i de grener der kretsen deltar med
utøvere i nasjonale konkurranser. Kretsen
dekker alle kostnader for egne dommere ved
forbundsdommerkurs i alle grener som
kretsen har konkurransedeltakere.
Alle som ønsker å dømme konkurranser innen
sitt eget lag, konkurranser på kretsplan,
kretsmesterskap, regionskonkurranser og
nasjonale konkurranser. Teknisk komité
troppsgymnastikk (TKTR) setter opp
dommeroppsett for nasjonale konkurranser
med en form for status. Dette distribueres til
arrangører, dommere og legges ut på vår
internettside www.gymogturn.no.
Må være medlem av et lag som er tilsluttet
NGTF. Må fylle 16 år i løpet av det året man
går på kurs. Må være fylt 16 år for å
praktisere som dommer. Må være forbundsdommer i inneværende periode eller ha virket
som kretsdommer i inneværende periode.
Kompetansen må fremkomme i de respektives
profiler på Min Idrett/Sportsadmin.
Etter endt kurs skal deltakerne kunne:
A. Ha meget god kjennskap til prinsippene
ved dømming i troppsgymnastikk, og
kunne anvende disse i praksis.

B. Ha meget god forståelse av de etiske
retningslinjene for dommere. Dommereden og dommernes plikter og rettigheter.

B. Ha meget god forståelse av de etiske
retningslinjene for dommere (dommereden) og dommernes plikter og rettigheter.

C. God forståelse av riktig teknikk og
utførelse av elementer som brukes i
konkurranser.

C. Ha meget god forståelse av riktig teknikk
og utførelse av elementer som brukes i
konkurranser.

D. Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare og kunne forsvare egne karakterer
ved dømming.

D. Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare og kunne forsvare egne karakterer
ved dømming.

Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) kan
ta ut kretsdommere til å dømme i nasjonale
konkurranser ved eventuelle behov.

Rammeplan og
varighet
Obligatorisk
litteratur

E. Ha god kjennskap til de gjeldende
E. Ha meget god kjennskap til de gjeldende
reglementer og aktuelle dokumenter for
reglementer og aktuelle dokumenter for
dømmingen.
dømmingen.
Kurset inngår i dommerutdanningen i troppsgymnastikk. Kurset består av 5 moduler – totalt
22 skoletimer inkl. teoretisk eksamen. En skoletime = 45 minutter. Modulene må tas sammen.
Kurset avholdes fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Kurset skal følge vedlagte
rammeplan
A. Nytt gjeldende reglement troppsgymnastikk fra 01.01.2017.
B. UEGs Code of Points TeamGym 2013 incl rev A March 2014 and rev B Sept 2015.
Her kan du følge en link til vår internettside hvor du finner disse to dokumentene.
Scroll ned til «Troppsgymnastikk» i siden du kommer til, og se i venstre kolonne.

Krav til teorirom
og tekniske hjelpmidler.
Arrangør
Tidspunkt
Påmelding
Maks. antall
deltakere

C.
Retningslinjer apparater troppsgymnastikk.
Her kan du følge en link til vår internettside hvor du finner det dokumentet.
Se i venstre kolonne i siden du kommer til.
A. Aktuelt rom med plass til alle.
B. Tilstrekkelig med bord og stoler.
C. Projektor som kan kobles til pc.
D. Flipover med tusjer.
Krets
Forbund
Avklares av arrangøren.
Ikke samme helg som andre tiltak eller
nasjonale konkurranser i troppsgymnastikk.
Aktuelle melder seg på kurset direkte selv.
All påmelding går via kretsene. Dvs. at aktuelle
må melde seg på til kurset til sin krets.
Kretsene foretar påmeldingen i Sports Admin.
Det er ikke noe satt noe maksimalt antall deltakere pr. kurs.
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Type kurs

Tema
Kurslærer(e)

Reise
Mat og drikke
Overnatting
Krav til deltakelse
Teoretisk eksamen

Praktisk eksamen

Godkjenningens
varighet
Kurslærerutgifter

Deltakeravgift

Kursbevis og
gratulasjonsmail

Ansvar ift. Sports
Admin.

VO-godkjent
Ppt-filer
DVD’er

Evaluering
Rapport
Observatører
Vedlegg

Kretsdommerkurs

Forbundsdommerkurs

Må minimum være forbundsdommer.

Må være internasjonal dommer. Kurslærer
kan også være forbundsdommer men må ha
virket som forbundsdommer i forrige periode.

Ivaretas og dekkes av hver enkelt.
Lunsj og frukt skal være inkl. i kurset. Annen mat ivaretas og dekkes av hver enkelt.
Ivaretas og dekkes av hver enkelt.
Deltakerne må ha minimum 80% deltakelse ved den teoretiske delen for å kunne ta teoretisk
og praktisk eksamen.
Gjennomføres på slutten av kurset (to klokke- Gennomføres på slutten av kurset (to klokketimer). Det skal benyttes eksamen utarbeidet
timer). Det skal benyttes eksamen utarbeidet
av TKTR som kurslærer har med seg. Dette er av TKTR som kurslærer har med seg.
andre eksamener enn den som benyttes på
forbundsdommerkurset. Det kreves 80% riktig Det kreves 80% riktig svar for å bestå som
svar for å bestå som kretsdommer. De som
forbundsdommer. De som oppnår lavere
oppnår lavere svarprosent stryker. Man kan ta svarprosent stryker og består ikke kurset. Man
eksamen på nytt maksimalt en gang ved hvert kan ta eksamen kun en gang ved hvert kurs
kretsdommerkurs (konte).
(ingen konting).
Praktisk eksamen gjennomføres med bruk av
Praktisk eksamen gjennomføres med bruk av
videodømming på slutten av kurset. Det
videodømming på slutten av kurset. Det
kreves 80% riktig svar for å bestå som kretskreves 80% riktig svar for å bestå. De som
dommer. De som oppnår lavere svarprosent
oppnår lavere svarprosent stryker og består
stryker og består ikke kurset. Man kan ta
ikke kurset. Man kan ta eksamen kun en
eksamen på nytt maksimalt en gang ved
gang ved hvert kurs (ingen konting).
hvert kurs (konte).
En godkjenning gjelder normalt maksimalt 3-4 år. Lengde er avhengig av når kurset avholdes
i forholdet til tidspunktet i syklusen. Nåværende syklus varighet er til 31.12.2020.
Godkjenningens varighet skal framkomme av invitasjonen til kurset. Man må ta nytt kurs før
man igjen kan virke som krets- eller forbundsdommer når godkjenningen går ut.
* Honorar
Kr. 400,- pr. time (skoletime). Arrangør betaler i tillegg kurslærer for inn
til to timers bruk på retting av eksamensbesvarelser. Kurslærer kan
sende faktura om kurslærer har enkeltpersonforetak.
* Reise:
Billigste reisemåte. Km-godtgjørelse: Kr. 4,05 pr. km. Passasjertillegg:
Kr. 1,00 pr. km.
* Overnatting:
Hotell inkl. frokost - om ikke annet er avtalt med kurslærer.
Ekstra lønn til kurslærer for lang reise:
* 0-60 min. reisetid: Ingen lønn.
* 61-240 min. reisetid:
50% av timesats pr. 60 min.
Det er ingen betaling for reiser under 60 min. Etter fire timer får man ikke betalt for reisevei
lenger. Reisen frem og reisen tilbake regnes hver for seg. For en reise som tar 180 min. (tre
timer) hver vei skal det utbetales kr. 400,- (2 t x kr. 400,- x 50%) hver vei (totalt kr. 800,-).
Matpenger til kurslærer i forhold til oppdragets lengde. Oppdragets lengde er fra man går ut
av døren hjemme til man går inn døren hjemme igjen etter endt oppdrag:
0-8 timer:
Ingen matpenger.
8-30 timer:
Kr. 250,-.
30-54 timer:
Kr. 500,-.
Tidspunkt for oppdragets start og slutt må være påført reiseregningsskjemaet.
Deltakeravgiften beregnes i hvert enkelt tilfelle mht. forholdet mellom inntekter og utgifter;
kurslærere, antall deltakere, materiell, lokalleie, leie av audiovisuelt utstyr, mat og drikke osv.
Det er ikke reduksjon i deltakeravgift for de som har trenerlisens. Det fordi det ikke er krav
om å være trener for å være dommer.
Kretsen distribuerer kursbevis og
NGTF distribuerer kursbevis og
gratulasjonsmail i etterkant når deltakerne
gratulasjonsmail i etterkant når deltakerne
har bestått hele kurset. Kopi av gratulasjonshar bestått hele kurset. Kopi av gratulasjonsmailen sendes også respektive lag. Kursbevis
mailen sendes også respektive lag og krets.
bestilles fra forbundskontoret.
Kretsen skal bruke kursbeskrivelsen til kretsKursbeskrivelsen til forbundsdommerkurs skal
dommerkurs som NGTF har laget.
brukes. NGTF er ansvarlig for å registrere
NB! Respektive krets er ansvarlig for å
kompetansen i Sports Admin i etterkant av
registrere kompetansen i Sports Admin i
kurset.
etterkant av kurset.
Ja.
TKTR har aktuell powerpointpresentasjon som kurslærer skal bruke. Kurslærer må selv laste
ned denne fra vår internettside www.gymogturn.no.
TKTR har aktuelle filmer som kurslærere skal
TKTR har aktuelle filmer som kurslærere skal
bruke. Arrangør må ta kontakt med
bruke. Forbundskontoret sender dette til
forbundskontoret i god tid før kurset å få
kurslærer i god tid før kurset.
dette tilsendt.
Kurset evalueres muntlig i plenum eller ved bruk av evalueringsskjema.
Kurslærer sender inn en egen kort rapport til arrangør innen 14 dager etter kurset.
Observatører som ikke skal ta eksamen, men som ønsker å delta for å tilegne seg kunnskap/
oppdatere sin kunnskap kan også delta så langt plassen tilsier det. De må betale deltakeravgift på lik linje som de ordinære deltakerne.
Rammeplaner og eksempel på invitasjon til forbundsdommerkurs er vedlagt. Den kan kretsene
benytte som utgangspunkt for sine invitasjoner til kretsdommerkurs.
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Rammeplaner

Rammeplan - kretsdommerkurs
Tema
Del nr.
Generelt

Tid

Emne

Gjennomføring

Rammeplan – forbundsdommerkurs
Litteratur

Kurset som består av 5 moduler – totalt 22 skoletimer. Inngår i dommerutdanningen i troppsgymnastikk. Modulene må tas sammen.

20
Min.
Modul 1

Tema
Del nr.
Generelt

Generelt
* Presentasjon av
kursinnhold og
praktisk gjennomføring

2 skoletimer
(90 minutter)

* Kort om
bedømning av
troppsgymnastikk

Kort innføring,
reglement
generell del og
apparater

* Dommereden og
dommernes plikter
og rettigheter

Tid

Modul 1

* Teori

* Retningslinjer
apparater troppsgymnastikk

Litteratur

Generelt
* Presentasjon av
kursinnhold og
praktisk gjennomføring

2 skoletimer
(90 minutter)

* Kort om
bedømning av
troppsgymnastikk

Kort innføring,
reglement
generell del og
apparater

* Dommereden og
dommernes plikter
og rettigheter

50
Min.

Reglementets
generell del

50
Min.

20
min.

Apparater
* Gjennomgang av
oppgaver, retningslinjer apparater

20
min.

Retningslinjer krets- og forbundsdommerkurs i troppsgymnastikk

Gjennomføring

Kurset som består av 5 moduler – totalt 22 skoletimer. Inngår i dommerutdanningen i troppsgymnastikk. Modulene må tas sammen.

20
Min.

* Reglement
troppsgymnastikk

Emne

* Reglement
troppsgymnastikk
* Teori

* Retningslinjer
apparater troppsgymnastikk

Reglementets
generell del

Apparater
* Gjennomgang av
oppgaver, retningslinjer apparater
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Forts. rammeplan - kretsdommerkurs
Tema
Del nr.

Modul 2

Tid

180
Min.

6 skoletimer
(270 minutter)

Emne

Gjennomføring

Tema
Del nr.

Frittstående
* Gjennomgang av
reglementet.
* Eksempler på
film.
* Spørsmål og svar

* Teori
* Film

Frittstående

90
min.

Forts. rammeplan – forbundsdommerkurs
Litteratur

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement

* Reglement
troppsgymnastikk
* Retningslinjer
apparater troppsgymnastikk

Modul 2

Tid

180
Min.

6 skoletimer
(270 minutter)

Tid

180
Min.
Modul 3

5 skoletimer
(225 minutter)

Emne

Gjennomføring

Tema
Del nr.

Tid

180
Min.
Modul 3

* Teori
* Film

45
min.

Litteratur

* Eksempler via
film.

Tumbling

Litteratur

* Teori

* Reglement
troppsgymnastikk

* Film

* Retningslinjer
apparater troppsgymnastikk

Gjennomføring

Litteratur

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement
* Eksempler via
film.

Tumbling
* Gjennomgang av
reglementene

* Spørsmål og svar

* Eksempler på
film.

Frittstående

90
min.

Gjennomføring

Frittstående
* Gjennomgang av
reglementet.

* Spørsmål og svar

* Eksempler via
Film.

Tema
Del nr.

Emne

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement
* Eksempler via
film

Retningslinjer krets- og forbundsdommerkurs i troppsgymnastikk

* Reglement
troppsgymnastikk

5 skoletimer
(225 minutter)

Emne

Tumbling
* Gjennomgang av
reglementene
* Eksempler via
film.
* Spørsmål og svar

* Teori
* Film

Tumbling

45
min.

* Reglement
troppsgymnastikk

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement
* Eksempler via
film.
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Forts. rammeplan - kretsdommerkurs
Tema
Del nr.

Tid

180
Min.
Modul 4

5 skoletimer
(225 minutter)

Emne

Gjennomføring

Tema
Del nr.

Trampett
* Gjennomgang av
reglementet
Modul 4

* Teori
* Film

Trampett

Tid

180
min.

* Eksempler via
film.
* Spørsmål og svar

45
min.

Forts. rammeplan – forbundsdommerkurs
Litteratur

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement
* Eksempler på
film.

Retningslinjer krets- og forbundsdommerkurs i troppsgymnastikk

* Reglement
troppsgymnastikk

5 skoletimer
(225 minutter)

Emne

Gjennomføring

Trampett
* Gjennomgang av
reglementene
* Eksempler via
film.
* Spørsmål og svar

* Teori
* Film

Trampett

45
min.

Litteratur

* Reglement
troppsgymnastikk

Elementforståelse
* Gjennomgang av
Reglement
* Eksempler på
film.
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Forts. rammeplan - kretsdommerkurs
Tema
Del nr.

Tid

45
min.

Forts. rammeplan – forbundsdommerkurs

Emne

Gjennomføring

Litteratur

Teoretisk eksamen
del I

* Teori

* Hjelpemidler:
- Kalkulator

Tema
Del nr.

Tid

45
min.

Emne

Gjennomføring

Litteratur

Teoretisk eksamen
del I

* Teori

* Hjelpemidler:
Kalkulator

* Hjelpemidler:
- Kalkulator
Modul 5

4 skoletimer
(180 minutter)

45
min.

Teoretisk eksamen
del II

* Teori

- Retningslinjer
apparater
troppsgymnastikk

Eksamener
og
evaluering av
kurset

* Praksis
- videodømming

80
min.

10
min.

- Reglement
troppsgymnastikk

Praktisk eksamen

Evaluering av
kurset

eller
- dømming ved siden
av dommersett i
reell konkurransesituasjon.
* Muntlig i plenum
eller ved bruk av
evalueringsskjema

Retningslinjer krets- og forbundsdommerkurs i troppsgymnastikk

* Hjelpemidler:
- Kalkulator
- Reglement
troppsgymnastikk
- Retningslinjer
apparater
troppsgymnastikk

* Hjelpemidler:
- Kalkulator
Modul 5

4 skoletimer
(180 minutter)

45
min.

Teoretisk eksamen
del II

* Teori

- Retningslinjer
apparater
troppsgymnastikk

Eksamener
og
evaluering av
kurset

* Praksis
- videodømming

80
min.

10
min.

- Reglement
troppsgymnastikk

Praktisk eksamen

eller
- dømming ved siden
av dommersett i
reell konkurransesituasjon.

Evaluering av
kurset

* Hjelpemidler:
- Kalkulator
- Reglement
troppsgymnastikk
- Retningslinjer
apparater
troppsgymnastikk

* Muntlig i plenum
eller ved bruk av
evalueringsskjema
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Til:

* Nåværende internasjonale dommere og forbundsdommere
* Kretsledere og kretskontorer
* Alle lag med troppsgymnastikk

Kopi:

*
*
*
*
*
*

Kurslærere og trenerpoolen
Mailingliste troppsgymnastikk
Teknisk komité troppsgymnastikk
Landslagssjef
Styret og genr.sekr.
www.gymogturn.no

4. oktober 2016

Invitasjon

forbundsdommerkurs troppsgymnastikk,
13.-15. januar 2017, Thon Hotell Opera, Oslo
1. Tid og sted
Fredag 13. januar:
Kl. 18:00-21.30
Lørdag 14. januar:
Kl. 09.00 – 19.30.

Thon Hotell Opera.
Adresse: Dronning Eufemias gate 4 (rett
ved siden av Oslo Sentralbanestasjon).
https://www.thonhotels.no/hoteller/land
/norge/oslo/thon-hotel-opera/

Søndag 15. januar:
Kl. 09.30 – 16.00.

2. Bakgrunn og mål
Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) har tidligere informert om at nåværende godkjenning gjelder
til 31. desember 2016. Dette gjelder både forbundsdommere og kretsdommere som alltid har samme
lengde på godkjenningen.
I Norges Gymnastikk- og Turnforbunds kompetanseplan står det blant annet følgende i retningslinjene
for dommerutdanning - forbundsdommere: Kretsene er forpliktet til å utdanne forbundsdommere i de
grener der kretsen deltar med utøvere i nasjonale konkurranser. Kretsen dekker alle kostnader for
egne dommere ved forbundsdommerkurs i alle grener som kretsen har konkurransedeltakere.
Målet er at innholdet og gjennomføringen av kurset skal bidra til at vi får utdannet tilstrekkelig antall
forbundsdommere som blir godkjent for en ny periode/syklus.

3. Målgrupper og krav for å kunne delta
A. Nåværende forbundsdommere som ønsker å forlenge sin godkjenning.
B. Nåværende kretsdommere som ønsker å bli forbundsdommere.
C. Observatører, så langt plassen tilsier det.
NB! Aktuelle deltakere må minimum fylle 16 år i 2017. Man må være fylt 16 år for å kunne praktisere
som dommer. Må være forbundsdommere i inneværende periode eller ha virket som kretsdommere i
inneværende periode. Respektive kretsdommere må dokumentere dette.
Observatører som ikke skal ta eksamen kan også delta for å tilegne seg kunnskap - så langt plassen
tilsier det.
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4. Reise og overnatting
All reise og overnatting ivaretas og betales av hver enkelt. De som ønsker å booke rom på Thon Hotell
Opera kan bruke koden FFAGYM ved bestilling direkte med hotellet. Telefon: 24 10 30 30, e-post mail:
opera@thonhotels.no.

5. Mat
Lunsj lørdag og søndag samt frukt og kaffe/te er inkludert i deltakeravgiften. Annen mat ivaretas av
hver enkelt.

6. Kurslærere
Internasjonale dommere.

7. Hovedansvarlige
Teknisk komité troppsgymnastikk ved Kjetil Folkvord, Brian Carlsen og Tron Lunde.

8. Tidsplan
Fredag 13. januar – møterom Rigoletto
Kl. 18:00-18:15
Velkommen og praktiske avklaringer
Kl. 18:15-21:30
Kurs teori og praktisk
Lørdag 14. januar – møterom Rigoletto
Kl. 09:00 – 13:00
Kurs teori og praktisk
Kl. 13:00 – 13:45
Lunsj
Kl. 13:45 – 19:30
Kurs teori og praktisk
Søndag 15. januar
Kl. 09:30 – 13:00
Kl. 13:00 – 13:45
Kl. 13:45 – 15:45
Kl. 15:45 – 16:00

– møterom Rigoletto

Kurs teori og praktisk
Lunsj
Kurs teori og praktisk
Avslutning

Teoretisk og praktisk eksamen vil bli gjennomført i løpet av kurset.

9. Obligatorisk materiell
A. Nytt gjeldende reglement troppsgymnastikk fra 01.01.2017. Legges ut på vår internettside senere.
B. UEGs Code of Points TeamGym 2013 incl rev A March 2014 and rev B Sept 2015.
Her kan du følge en link til vår internettside hvor du finner disse dokumentene.
Scroll ned til «Troppsgymnastikk» i siden du kommer til, og se i venstre kolonne.
C. Retningslinjer apparater troppsgymnastikk.
Her kan du følge en link til vår internettside hvor du finner det dokumentet.
Se i venstre kolonne i siden du kommer til.
Eventuelle spørsmål omkring dette kan rettes til komitéleder Kjetil Folkvord: folkis@hotmail.com

10. Krav til deltakelse, teoretisk og praktisk eksamen
Deltakerne må ha minimum 80% deltakelse ved den teoretiske delen for å kunne ta teoretisk og
praktisk eksamen. Det avholdes skriftlig teoretisk og praktisk eksamen i løpet av kurset. Praktisk
eksamen gjennomføres ved at hver enkelt deltaker leverer inn sine dommerlapper som benyttes ved
den praktiske dømmingen i løpet av kurset.
Det kreves 80% riktig svar for å bestå som forbundsdommer. De som oppnår 60-79% riktig svar blir
kretsdommere. De som oppnår lavere svarprosent stryker og består ikke kurset.

11. Lengde på godkjenning
De som består kurset oppnår godkjenning som forbundsdommer som gjelder til 31. desember 2020.
Dette forutsetter at Det Europeiske turnforbundet (UEG) har samme syklus.
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12. Økonomi – deltakeravgift - fakturering
Teknisk komité troppsgymnastikk har satt av midler i sitt budsjett som dekker deler av utgiftene ved
dette kurset som er kompetansegivende. Det betyr at komiteen subsidierer deler av deltakeravgiften
slik at hver enkelt kun betaler kr. 1.000,- for å delta. Deltakeravgiften inkluderer lunsj lørdag og lunsj
søndag samt frukt og kaffe/te. Hver enkelt betaler all reise og overnatting selv.
NB! Vi oppfordrer aktuelle deltakere til å søke egen krets om dekning av deres utgifter i god tid på
forhånd. Forbundskontoret sender faktura direkte til hver enkelt deltaker i etterkant av kurset.

13. Påmelding og påmeldingsfrist
Påmelding: Hver enkelt må selv foreta påmeldingen via internettsiden www.minidrett.no. Det er hver
enkelt eget ansvar at påmeldingen blir fullført på riktig måte (man mottar en bekreftelse på mail ref.
pkt. «H»).
A. Logg deg inn med ditt brukernavn og passord.
B. Trykk på temaknappen "påmelding" og så på temaknappen "kurs".
C. Søk på: "Forbundsdommerkurs troppsgymnastikk 2017".
D. Trykk på "Meld på".
E. Trykk på ”Legg til påmelding”. Det popper opp info om at «varen er lagt i handlekurven».
F. Trykk på handlevognen.
PS! Vi sender faktura direkte til hver enkelt deltaker i etterkant av seminaret.
G. Trykk ”Bekreft påmeldinger”.
H. Du får en bekreftelse pr. e-post at du har meldt deg på (til den e-postadressen du står registrert med).
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av torsdag 5. januar 2017. Det er bindende påmelding. Det er
kun legeattest som godkjennes som gyldig dokumentasjon ved et eventuelt forfall, om man skal unngå å
bli fakturert for deltakeravgiften. Eventuell legeattest må sendes forbundskontoret senest 1. februar.

14. Annet
Eventuelle spørsmål kan rettes til Hermod Buttedahl på forbundskontoret. Telefon: 95 18 92 11 eller
på e-post: hermod.buttedahl@gymogturn.no. Se også forbundets internettside: www.gymogturn.no
og facebookside: https://www.facebook.com/troppsgymnastikk/

Velkommen til kurs!

Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Teknisk komité troppsgymnastikk
Kjetil Folkvord
Leder
(sign.)

Hermod Buttedahl
Utviklingskonsulent
(sign.)
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