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Bestemmelser for internasjonale dommere 
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Forutsetninger og krav 

1. Minimum 4 års erfaring som aktiv forbundsdommer. 
 
2. Kunne kommunisere, muntlig og skriftlig, på minimum et internasjonalt språk – fortrinnsvis engelsk. 
 
3. Inneha god faglig innsikt, akseptabel framtreden, autoritet, formuleringsevne og selvstendighet. 
 
4. En person kan kun være internasjonal dommer i en av NGTFs konkurransegrener samtidig. 
 
5. Alle dommere som blir forespurt om å delta på interkontinentale og internasjonale dommerkurs skal på forhånd 
 forelegges, og eventuelt godta, innholdet i disse bestemmelsene. 
 
 

Forpliktelser 

1. Man må delta i et minimum antall internasjonale og nasjonale dommeroppgaver pr. år fastsatt av respektive 
 tekniske komité ut ifra aktivitetsnivået fordelt på antall internasjonale dommere. Dette varierer fra gren til gren. 
 
2. Man må være kurslærer over to dager ved minimum ett forbundsdommerkurs pr. syklus. 
 
3. Man må være kurslærer ved minimum ett dommer-/trenerseminar over to dager pr. syklus. 
 
4. Man må være bidragsyter på et minimum antall landslags-/elitesamlinger pr. år fastsatt av respektive tekniske 
 komité. Dette varierer fra gren til gren. 
 
5. Man må delta i oversettelse av internasjonalt reglement og utvikling av materiell og eksamensoppgaver til bruk 
 ved forbunds- og kretsdommerkurs. Graden av deltakelse fastsettes av respektive tekniske komité. Forbunds- 
 dommere kan også delta i oversettelse. 
 
6. Personer som innehar tillitsverv i NGTF og som samtidig er internasjonal dommer, kan fritas fra enkelte av disse 
 forpliktelsene. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av respektive tekniske komité. 
 
 

Økonomi 

1. NGTF betaler deltakeravgift, reise- og oppholdsutgifter for 1-2 dommere pr. OL-gren ved interkontinentale 
 dommerkurs pr. syklus. 
 
2. NGTF betaler deltakeravgifter, reise- og oppholdsutgifter for nødvendig antall dommere pr. gren ved inter- 
 nasjonale kurs pr. syklus. Antall nødvendige internasjonale dommere varierer fra gren til gren. 
 
3. Internasjonale dommere får en diett/godtgjørelse i alle internasjonale konkurranser og mesterskap, inkludert 
 invitasjonskonkurranser hvor dommer er satt opp fra NGTF for turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk, 
 troppsgymnastikk og gymnastikkhjul fra og med sesongen 2016. Størrelsen på dietten er kr. 1.000,- pr. dag fra 
 og med den dagen man reiser ut til og med den dagen man kommer hjem. NGTF betaler deres reise- og 
 oppholdsutgifter ved internasjonale dommeroppgaver. 
 
4. Internasjonale dommere som får dekket aktuelle utgifter iht. punkt 1 og 2 kan i tillegg å få utbetalt honorar i 
 forbindelse med forbundsdommerkurs og dommerseminar og som bidragsytere ved landslags-/elitesamlinger. 
 NGTF betaler også deres reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med disse tiltakene. 
 
5. NGTF kan utbetale honorar for oversettelse av internasjonalt reglement og utvikling av materiell og eksamens- 
 oppgaver til bruk ved forbunds- og kretsdommerkurs. Respektive tekniske komité anslår honorarets størrelse i 
 budsjettet ift. til jobben som er påkrevet. Dette kan variere fra gren til gren. 


