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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Invitasjon til forbundsdommerkurs (D og E) for 

turn kvinner  
 
 

Fra 2022 kommer det et nytt, internasjonalt dommerreglement som vil gjelde for perioden 2022-
2024. NGTF inviterer derfor til forbundsdommerkurs, hvor undervisningen organiseres som to 
webinarer. Eksamen er 15.-16. januar 2022 i Oslo-området.  
 
 

Målgruppe:  

- Forbundsdommere D og E  

- Kretsdommere 

- Landslagsutøvere/tidligere landslagsutøvere som ønsker å ta dommereksamen 

- Trenere som ønsker å lære reglementet bedre (disse går ikke opp til eksamen) 
 

Læringsmål: 

Nytt bedømmingsreglement og revidert turnstige. Teori og praktisk bedømming. 
 

Kursavgift:  

Det er tre alternativer:  
 

- To helger med webinar: Kr. 1000,-  

- To helger med webinar + eksamen: Kr. 2000,-  
I tillegg kommer dagpakke (lunsj og middag lørdag og lunsj søndag) og eventuell 
overnatting for eksamenshelgen. De som trenger mat og overnatting, bestiller og betaler 
dette selv.  

- To helger med webinar + workshop lørdag 15.01.22: Kr. 1500,- 
I tillegg kommer dagpakke lørdag (lunsj og middag). 

 
De som ønsker å gå opp til forbundsdommereksamen, må forplikte seg til å dømme tre 
konkurranser pr. år for å opprettholde dommergraden sin.  
 

Ansvarlige for kurset:  

Kursleder: Ann Helen Bjørnstad 
Teknisk IT/kvalitetssikring: Anne Torill Nordli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                       
  

 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Undervisning: 

Kursholdere vil være de internasjonale dommerne. 
Opplegget for undervisningen vil være slik:  
 
Søndag 28. november 2021, kl 17.00-20.30 – Webinar 

- Generell del, intro helpdesk v/Kaja Reegård 

- Hopp og bom v/Liliana Buer 
 
Søndag 5. desember 2021, kl 17-20.30 – Webinar 

- Skranke og frittstående v/Kristin Kaspersen 

- Turnstigen v/Anne Torill Nordli 

- FIG elite v/Ann Helen Bjørnstad 
 

Hjemmeoppgave:  

Forbundsdommer E, kretsdommere og nye forbundsdommere må følge webinarene dersom de 

skal gå opp til eksamen. Det vil bli lagt ut øvelser i Teams som skal bedømmes. Dere får et excel-

ark hvor Karakterene (D og E) skal skrives inn. Dere vil også få tilsendt et dommerark som skal 

benyttes når dere dømmer.  

Karakterark og dommerark skal sendes til camilla.borgan@gymogturn.no innen 31.12.2021. 

Dagens D-dommere må følge webinaret, men trenger ikke å ta eksamen/møte opp i 

eksamenshelgen. D-dommere må gjerne dømme og sende inn sin bedømmelse, dersom det er 

ønskelig med en evaluering.  

 

Eksamen: 

Lørdag 15. og søndag 16. januar 2022 

 

Sted:  Hotell i Oslo-området. 
Målgruppe:  De som ønsker å gå opp til eksamen forbundsdommergrad D og E 

Læringsmål: Forbundsdommereksamen. Dømme øvelser lørdag. Eksamen praktisk og teori. 

 

Workshop: 

Lørdag 15. januar 2022 
 
Sted:  Hotell i Oslo-området. 
Målgruppe:  For de som ikke skal ta eksamen, arrangeres det workshop med Liliana Buer.  
  Workshopen er for de som ønsker å dømme og analysere øvelser 
Læringsmål:  Nytt bedømmingsreglement med vekt på FIG og noe turnstige 
 

GDPR og informasjon på dommerlister: 

Dommeroppsett til konkurranser foretas på bakgrunn av NGTFs oversikter over godkjente 
dommere på ulike nivåer. NGTF har behov for kontaktinformasjon til dommere slik at de 
kan kontaktes i forbindelse med konkurranser, både på klubb, krets og forbundsnivå. Ved 
å melde seg på dommerkurs, med sikte på å bli godkjent som dommer, aksepterer man at 
kontaktinformasjon kan publiseres på NGTFs hjemmeside www.gymogturn.no. 
Publiseringen gjøres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (GDPR).  
Kontaktinformasjonen som publiseres vil normalt inneholde følgende: 
Navn, klubb, e-post, telefon og bosted, men hvor navn og klubb utgjør et minimum for å 
kunne virke som dommer. 

mailto:camilla.borgan@gymogturn.no
http://www.gymogturn.no/
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Påmelding:  

Påmelding innen 12. november 2021 på eget skjema. Påmeldingen sendes til 
camilla.borgan@gymogturn.no. 
Påmeldingen er bindende. 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. 
 
Mer informasjon om eksamenshelgen og sted for eksamen/workshop kommer. 
 
 
 
 

Vel møtt til kurs! 
 

 
Med vennlig hilsen 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 
 

Ann-Helen Bjørnstad                Anne Torill Nordli 
(Dommeransvarlig teknisk komité turn kvinner)          (Leder teknisk komité turn kvinner) 

(sign.)               (sign.) 
 
 
 
 
 
Camilla M. Borgan 
Konsulent turn kvinner 
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