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Til: Regionsdommere 

Dato: 14. juni 2019 

 

INVITASJON TALENTPROGRAM FOR REGIONSDOMMERE 2019/2020 

Dato:  Helg 1 Fredag 27. september – søndag 29. september 

Helg 2 Fredag 13. desember – søndag 15. desember (U16NM kvalifisering) 

Helg 3 Februar eller mars (dato bestemmes senere) 

Helg 4 Fredag 1. mai – søndag 3. mai (U16NM i Bergen) 

Oppstart på hver samlingshelg er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600 

Sted:  Helg 1 blir i Oslo og helg 4 i Bergen. Helg 2 og 3 vil avhenge av deltakeres geografiske  

  tilhørighet. 

Det en glede å invitere til NBBFs Talentprogram for regionsdommere. Kurset retter seg mot regionsdommere 

som vil utvikle seg som dommer og ønsker nye utfordringer. Kursets målsetning er å videreutvikle 

regionsdommere til å etablere seg på høyt regionalt nivå. Samtidig vil kurset også forberede aktuelle 

kandidater til kommende forbundsdommerkurs. Dommere som har målsetning om å delta på 

Forbundsdommerkurs i 2020 oppfordres til å delta.  

Vi håper du er motivert for videre utdanning som dommer og ser frem til et spennende talentprogram. 

 

Arrangør:  NBBF  

Påmeldingskrav: Godkjent regionsdommer 

Varighet:  Sesongen 2019/2020 

Påmelding: Påmeldingsfrist er søndag 11. august 2019. Send påmelding til torkild@basket.no  

Økonomi: Deltakeravgift kr 1000,- 

NBBF dekker flyreise og overnatting for tilreisende deltakere 

Deltakere betaler selv lokaltrafikk 

Dommerutstyr: Alle deltakere får dommerutstyr fra Diadora. Dvs. Jakke og trøye. 

Undervisning: Samlingene vil gjennomføres med undervisning i både teorirom og hall. Det vil være praktisk 

dømming med tilbakemelding fra kurslærere og observasjon av kamper i BLNO menn og 

kvinner. Forelesere vil være erfarne forbundsdommere og våre internasjonale FIBA-dommere. 

Målsetning:  Kursets målsetning er å videreutvikle regionsdommere til å etablere seg på høyt regionalt 

nivå. Etter endt kurs vil deltakerne ha god regelkunnskap, ha kjennskap til dommersamarbeid 

og game-management samt beherske god 2-dommermekanikk og 3-dommermekanikk. Som 

avslutning på Talentprogrammet vil deltakerne dømme U16 NM sammen med 

forbundsdommere i 3-dommermekanikk.  

Kursansvarlig: For spørsmål og påmelding ta kontakt med Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand.

 Telefon: +47 922 11 514 

E-post: torkild@basket.no  
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