
 

Delmål - Dommere 
AHSK ønsker å opparbeide en god og motivert dommerstab i kretsen. Vi har 
i dag mange dommere på listen, men med vekslende ambisjonsnivå samt 
innsatsnivå. 
Motiverte og kunnskapsrike dommere er viktig for å få rettferdige 
konkurranser. Kretsen vil arrangere kurs for de som ønsker å bli dommere, 
samt de dommere som ønsker å videreutvikle seg og påta seg andre roller. 
Kretsdommerkurs, forbundsdommerkurs samt starterkurs vil bli med jevne 
mellomrom arrangert av kretsen. I tillegg til dette vil kretsen også utdanne 
tidtakersjefer.  
Kretsen vil publisere alle kurs på hjemmesiden, samt SoMe kanaler. Teknisk 
arrangør er en klubb tilhørende kretsen, og kursene holdes av en godkjent 
instruktør fra Norges Svømmeforbund. Klubbene står fritt til å arrangere egen 
kurs uten å involvere kretsen. 
Motivasjon: 
For at dommere skal være motiverte å villige til å bidra er det viktig at 
klubbenes dommeransvarlige holder jevnlige dommersamlinger der ulike 
problemstillinger blir diskutert, og man får en sosial ramme rundt det å være 
dommer. Dommeransvarlig har et særskilt ansvar for å sørge for at 
dommerne i klubben stiller opp og utøver dommerrollen også utenfor egen 
klubb.  
Kretsen vil også arrangere dommersamlinger for alle kretsens dommere, der 
ulike tema vil bli belyst. Aktuelle tema kan være en regeloppdatering, samt 
diskusjoner om situasjoner man er usikre på. Slike samlinger vil normalt bli 
ledet av dommerinstruktør fra Norges Svømmeforbund.  
En annen ide kretsen jobber med å få på plass, er mulighet for dommere å få 
veiledning etter endt aspirantperiode. Man kan da få tilbakemeldinger fra en 
instruktør på hvordan man utøver rollen som dommer. Dette er frivillig og 
ment til å motivere.  
Kretsen jobber stadig for å sørge for at utdanningen dommere får er så god 
som mulig. Alle kurs som arrangeres av kretsen vil bli evaluert av deltagerne, 
som igjen benyttes til å gjøre kursene bedre framover.  

Dommerinnkalling 
Det er klubbenes ansvar å ha nok dommere til egne konkurranser. Kretsen 
bistår klubber med dommerregistrering til de konkurransene kretsens 
klubber arrangerer. Det opprettes en webside der dommere går inn og 
registrerer seg for konkurransene. Påmeldingen blir stengt når fullt 
dommeroppsett er oppnådd. 10 dager før oversendes alt av informasjon fra 



 
dommerregistreringen til klubben, og klubben tar prosessen videre i tett 
dialog med oppnevnt overdommer. 
  



 
 
 

Lest gjennom Gjort endringer Initialer Dato 

Ja Ja MUL 5/2-23 

Ja Nei KB 6/2-23 

Ja Nei ØRK 14/2-23 

Ja Nei TS 15/2-23 

 


