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Norges Basketballforbunds utdannings- og autorisasjonsreglement
Kapittel 1
A.
(1)

Dommere

Alminnelige bestemmelser
Norges Basketballforbunds Dommerkomité er faglig ansvarlig for utdanning av
basketballdommere.

(2)

Kurser for dommere og dommerkandidater må ledes av en dommerinstruktør
godkjent av NBBFs Dommerkomité.

(3)

Dommerkurs skal avvikles etter de til enhver tid gjeldende kursplaner i NBBF.

B.
(1)

Kampledere
Regionene er ansvarlige for å arrangere kamplederkurs.

(2)

Autorisasjon som kampleder krever gjennomført kampelederkurs med teoretisk
og praktisk kurs i basketballdømming for Easy Basket. Kandidater til
kamplederkurs må være fylt 14 år.

C.

Aspirantdommere
Regionene er ansvarlige for å arrangere aspirantdommerkurs.

(1)

For å kunne delta på aspirantdommerkurs må vedkommende være autorisert
som kampleder i Easy Basket. Kandidater til aspirantdommerkurs må være fylt 15 år.
(2)

Aspirantdommerkandidater må gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs i
basketballregler og dommerteknikk.
(3)

D.

Regionsdommere
(1) Regionene er ansvarlige for å arrangere regionsdommerkurs. Dommersamling

for regionsdommere må holdes minimum en gang i året.
(2) For å kunne delta på regionsdommerkurs må en regionsdommerkandidat

dømme minst 5 kamper og fungere som sekretariat (sekretær, tidtaker eller
skuddklokkeoperatør) i minst 2 kamper, alle av varighet minst 4 x10 minutter
effektiv tid. Vedkommende må være fylt 16 år.
(3) Regionsdommerkandidater må deretter gjennomgå et teoretisk og praktisk kurs i

basketballregler og dommerteknikk, hvoretter kandidaten får status som
regionsdommeraspirant.
(4) Som et ledd i regionsdommerkurset skal han avlegge en skriftlig teoretisk

prøve.
(5) Aspiranter som ikke består teoriprøve kan avlegge ny prøve. Dersom denne ikke

bestås senest innen utgangen av første sesong etter regionsdommerkurset, må
aspiranten delta på nytt regionsdommerkurs for å få avlegge ytterligere
teoriprøve.
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(6) Aspiranter som består den skriftlige prøven skal gjennomgå en praktisk prøve,

som går ut på at aspiranten fungerer som dommer i en kamp av varighet som
nevnt i punkt 2, og fortrinnsvis sammen med en annen aspirant.
(7) Under den praktiske prøve nevnt i punkt 5, skal aspiranten bedømmes av en

autorisasjonskommisjon bestående av minst 2 medlemmer som må være
godkjent av NBBF/DK. Regionene er selv ansvarlig for å oppnevne disse
kommisjonene.
Autorisasjonskommisjonen skal bedømme aspiranten etter de til enhver tid
gjeldende retningslinjer, og innstille aspiranten til regionsstyret med
bedømmelsen «Anbefales autorisert» eller «Anbefales ikke autorisert».
Innstillingen sendes inn på gjeldende autorisasjonsskjema.
(8) Regionsdommeraspirant som ikke består den praktiske prøve, kan avlegge ny

praktisk prøve.
(9) Hvis aspiranten ikke består praktisk prøve ved annen gangs forsøk, mister han

status som regionsdommeraspirant.
(10) Aspiranten må ta nytt regionsdommerkurs dersom det går mer enn en hel

sesong mellom de to forsøkene på praktisk prøve.
E.

Forbundsdommere
(1) Forbundsdommerkandidater må være autorisert som regionsdommer og ha

minst 1 – en – spillesesongs erfaring som sådan.
(2) Forbundsdommerkandidater foreslås av basketballregionene.
(3) Forbundsdommerkandidater som godkjennes av NBBF/DK skal gis status som
(4) Forbundsdommeraspiranter. Aspirantperioden skal ha en varighet av 1 – ett –

år, men kan forlenges dersom særlige forhold tilsier det.
(5) I løpet av aspirantperioden skal forbundsdommeraspiranten gjennomgå

Forbundsdommerkurs. Som en del av dette kurs skal aspiranten avlegge en
skriftlig teoretisk prøve. Aspiranten skal også avlegge og bestå den til enhver tid
gjeldende fysiske test for dommere.
(6) Består aspiranten den teoretiske prøven samt den fysiske testen, skal han

gjennomgå den praktiske prøve. Denne består i at han skal fungere som dommer
i 2 – to – basketballkamper på nasjonalt nivå med varighet som nevnt under D
2, fortrinnsvis sammen med en annen aspirant.
(7) I hver av disse kampene skal aspiranten bedømmes av en

autorisasjonskommisjon bestående av 2 medlemmer, som skal bedømme
aspiranten etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. NBBF/DK er ansvarlig
for oppnevnelse av autorisasjons-kommisjoner.
(8) Dersom NBBF/DK finner det nødvendig skal aspiranten dømme en 3.

basketballkamp på minimum samme nivå som de to første.
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(9) Etter hver kamp skal kommisjonen oversende DK rapport med bedømmelse og

nærmere vurdering av aspirantens prestasjon. Rapporten sendes inn på eget
skjema godkjent av NBBF/DK.
(10)Hvis aspiranten ikke består den teoretiske eller praktiske prøve, får han igjen

status som regionsdommer.
(11)Dommere som har tatt dommeropplæring på tilsvarende nivå under andre lands

basketballforbund, kan søke om å få godkjent denne som
forbundsdommerutdanning. I slike tilfeller kan NBBF/DK kreve en praktisk
prøve som nevnt i denne paragrafs ledd 5, 6 og 7.
Kapittel 2
A.
(1)

Trenere

Alminnelige bestemmelser
NBBF er ansvarlig for utdanning av basketballtrenere.

(2)

Kurs for trenere og trenerkandidater må ledes av en trenerinstruktør oppnevnt
av NBBF.

(3)

Trenerkursene skal avvikles etter de til enhver tid gjeldende kursplaner i NBBF.

(4)

I tillegg til kvalifisering for trenerlisens på de måter som er beskrevet i B – E
nedenfor kan lisenskrav oppfylles ihht. Generelle krav til trenerlisens – krav til
kompetanse og kompetansevedlikehold vedtatt av styret 18.02.2018, se pkt. F
nedenfor.

B. Barnetrenere (Easy Basket Trener)
(1) Autorisasjon som barnetrener krever:
a)
Godkjent trenerutdanning nivå Easy Basket som er et teoretisk og
praktisk kurs i basketball og rettet mot aktivitet for barn i
barneskolealder.
b)
Fullført og bestått alle deler av kurset.
c)
Tilfredsstiller kompetansekrav.

C.
(1)

(2)

Klubbtrenere (Trener I)
For å kunne opptas som klubbtrenerkandidat, må vedkommende være autorisert
som Easy Basket Trener eller som Aktivitetsleder barneidrett.
Klubbtreneren må gjennomgå:
a)
Et teoretisk og praktisk kurs i grunnleggende teknikk, taktikk,
treningsmetoder og treningsregler, samt spilleregler i basketball.
b)
Trenerpraksis i henhold til Trenerløypa.
Hvis kandidaten har fullført trenerpraksis og tilfredsstiller kompetansekrav får
han eller hun grad av klubbtrener.
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D.
(1)

Regionstrenere (Trener II)
For å kunne opptas som regionstrenerkandidat, må vedkommende være
autorisert som klubbtrener, samt ha en sesongs erfaring som trener.
Regionstrenerkandidatene skal godkjennes av NBBF.

(2)

Regionstreneren må gjennomgå:
a)
Et videregående, detaljert teoretisk og praktisk kurs i basketball, teknikk
og taktikk, samt treningslære, psykologi og metodikk.
b)
Innlevere en skriftlig, teoretisk oppgave gitt av NBBF.
c)
Trenerpraksis i henhold til Trenerløypa

(3)

Hvis kandidaten får godkjent sitt skriftlige arbeid, har fullført trenerpraksis og
tilfredsstiller kompetansekrav får han eller hun grad av regionstrener.

E.

Forbundstrenere (Trener III)
For å kunne opptas som Forbundstrenerkandidat må vedkommende være
autorisert som regionstrener, samt ha minst en sesongs erfaring som
regionstrener.

(1)

(2)

Forbundstrenerkandidaten må gjennomgå et videregående praktisk og teoretisk
kurs.

(3)

Kandidaten må videre levere en skriftlig, teoretisk oppgave gitt av NBBF.

(4)

Kandidaten må fullføre trenerpraksis i henhold til Trenerløypa

(5)

Hvis kandidaten får skriftlige oppgave godkjent får han eller hun grad av
Forbundstrener.

F.

Trenerlisens
For å trene og/eller forestå ledelse i kamp for lag tilsluttet NBBF, skal den
aktuelle treneren inneha lisens for det aktuelle nivået.
Trenerlisens innvilges for to år om gangen på bakgrunn av de generelle krav
som til enhver tid er fastsatt av forbundsstyret, se Generelle krav til trenerlisens
– krav til kompetanse og kompetansevedlikehold vedtatt av styret 18.02.2018.
Krav til kompetanse og kompetansevedlikehold skal representere en
tungtveiende del av kriteriene for å få innvilget lisens.

Kapittel 3

A.
(1)

Autorisasjon og opprettholdelse av autorisasjon –
utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for dommer.

Autorisasjon og utstedelse av autorisasjonsbevis.
Aspiranter som består prøvene til en dommergrad, skal hvis de selv ønsker det,
autoriseres som dommere under NBBF.

(2)
a)

Basketballregionen avgjør på bakgrunn av autorisasjonsrapportene hvorvidt
autorisasjon som Regionsdommer kan gis. Regionsstyret kan delegere denne
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myndighet til regionens dommerkomité.
b)

NBBF/DK avgjør hvorvidt autorisasjon som Forbundsdommer kan gis.

(3)

Regionsdommerkort utstedes og fornyes av regionene. Utvalg og nyetablerte regioner
kan få dette gjort av NBBF/DK.
Forbundsdommerkort utstedes og fornyes av NBBF/DK.

B.
(1)

Gyldighet og fornyelse av autorisasjon
Autorisasjon som dommer gis for 1 – ett – år av gangen.
(2) a) Fornyelse av autorisasjon krever at dommeren har oppnådd en viss
poengsum i løpet
av en sesong, etter følgende tabell:
- Kamper oppnevnt av FIBA 7 poeng
- Landskamper eller turneringskamp på nasjonalt toppnivå

6

poeng
- BLNO, KL (Kvinneligaen) og 1M, Sluttspillkamper U16-NM, U18-NM og

U20-NM
5 poeng
- Regionenes øverste serie for seniorer, kval.kamper U16-NM, U18-NM + U20NM
(disse teller også som Regionkamper)
4 poeng
- Øvrige regionkamper (Dømming og eller observasjon)
3 poeng
- Øvrige kamper hvor begge lag er tilsluttet NBBF
eller andre nasjonale basketballforbund
2 poeng
- Andre kamper arrangert av NBBF, dets klubber eller regioner
1 poeng
b)
c)

d)
e)

Forbundsdommere må ha 60 poeng. Regionsdommere må ha 30 poeng,
dog minst 10 kamper.
Fornyelse av autorisasjon som regionsdommer krever også deltakelse på
obligatoriske dommersamlinger arrangert av region, alternativt forbund
minimum en gang i året.
Fornyelse av autorisasjon som forbundsdommer krever også deltakelse
på dommersamling arrangert av NBBF/DK minimum en gang i året
Fornyelse av autorisasjon som forbundsdommer krever også dømming
og observasjon av minst 5 - fem - kamper (totalt 10 kamper) arrangert
av region i løpet av sesongen

(2)

For regionsdommere gjelder ikke aktivitetskravet (punkt 2 b) i den sesong man
oppnår autorisasjon. For forbundsdommere er aktivitetskravet i
autorisasjonssesongen det samme som regulært gjelder for regionsdommere. Se
punkt 2 b.

(3)

NBBF/DK kan etter søknad dispensere fra aktivitetskravet og deltakelse på
samlinger, dersom særlige grunner foreligger. For regionsdommere vil det være
regionen som kan gi slik dispensasjon. Regionsstyret kan delegere denne
myndigheten til regionens dommerkomité.
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(4)

Kan forbundsdommerkort ikke fornyes etter ovenstående bestemmelser,
medfører dette tap av forbundsdommers grad og rettigheter. Hvis dommeren
fyller aktivitetskravet til regionsdommergraden, skal han eller hun tildeles
regionsdommers grad og rettigheter. Hvis dette krav ikke er oppfylt, strykes
vedkommende som dommer under NBBF.

(5)

Fornyelse av autorisasjonsbevis for regionsdommere ivaretas av den enkelte
region. For forbundsdommere ivaretas dette av NBBF/DK.

(6)

Region- og forbundsdommere er selv ansvarlig for å sende dommerkort til rette
instans for fornyelse.

C.

Spesielle bestemmelser

(1)
a)
b)

(2)

Dommerkomiteen kan avslå å fornye dommerkort eller fradømme autorisasjon som
dommer hvis:
a)
en dommer gjentatte ganger og etter å ha blitt tildelt advarsler, unnlater å
utføre de plikter han eller hun er pålagt, eller
b)
en dommer gjentatte ganger og etter å ha blitt tildelt advarsler ikke utfører sin
dommergjerning i overensstemmelse med gjeldende lover, reglementer og
spilleregler.
Dommerkomiteen kan også i spesielle tilfeller der den finner det nødvendig,
avslå å fornye dommerkort eller fradømme autorisasjon som dommer.

Kapittel 4
A.
(1)

Forbundsdommerkort skal gi innehaveren gratis adgang for 2 personer til alle
basketball-kamper arrangert av NBBF og dets tilsluttede regioner og klubber.
Regionsdommerkort skal gi innehaveren gratis adgang for 2 personer til alle
basketballkamper arrangert av regionen og dens tilsluttede klubber, samt alle
kamper i nasjonale serier.

Autorisasjon, utstedelse og fornyelse av autorisasjonsbevis for trenere

Autorisasjon og utstedelse av autorisasjonsbevis
Kandidater som har bestått trenerkurs skal, hvis de selv ønsker det, autoriseres
som trenere under NBBF.

(2)

NBBF avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt prøver til trenergraden er bestått. En
kandidat kan pålegges ny prøve på et eller flere områder før resultatet bestått
eller ikke bestått avgjøres.

(3)

Alle trenerkort utstedes i NBBFs regi.

B.

Gyldighet av autorisasjonsbevis
Trenerkort for Trener 1, 2 og 3 skal gi kortinnehaveren gratis adgang til alle
basketballkamper arrangert av Norges Basketballforbund og dets tilsluttede
regioner og klubber.

(1)
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(2)

Når en gyldighetsperiode er utløpt, må autorisasjonsbeviset fornyes for at den
oppnådde grad og de oppnådde rettigheter skal beholdes.

C.

Fornyelse av trenerkort
Trenerkort gis til alle trenere med godkjent trenerlisens.

(1)
(2)

Fornyelse av trenerlisens gjøres etter de til enhver tid gjeldende krav satt av
NBBF.

D.
(1)

Spesielle bestemmelser
Hvis trenerkort ikke kan fornyes etter bestemmelsene i dette reglement,
medfører dette alene tap av forbundstreners rettigheter.

(2)

NBBF kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i dette reglement.

Kapittel 5
(1)

Overgangsbestemmelser

Krav om medlemskap i klubb tilsluttet NBBF som betingelse for å inneha
autorisasjon som dommer, reglementets Kapittel 1 A, 5 og 6, gjøres gjeldende
fra og med 1. juli 1972.
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