Status for dommere
• NBF har god kvalitet på dommerne sine
• Vi har 25 forbundsdommere registrert i dag
• Vi har 101 kretsdommere registrert i dag
• NBF har / har hatt flere internasjonale dommere og oppmenn enn vår øvrige
størrelse skulle tilsi, noe vi får mye igjen for internasjonalt.
• Ca. 10 oppdrag i utlandet hvert år.
• Michael Fyrie-Dahl på aller øverste nivå, Kirsten Gulbrandsen og Håkon Haukebøe på
henholdsvis øverste og nest øverste europeiske nivå.
• 6-7 andre internasjonale dommere.

Utfordringer topp
• Vi trenger gode dommere for å dømme våre Norgesmesterskap.
• Vi trenger å ha en god topp av internasjonale dommere for å
representere NBF utad og følge opp og utvikle nye dommere hjemme.
• Mange dommere begynner å bli eldre og vi har for lite rekruttering til
å fornye dommerstanden. De fleste av våre beste toppdommere er
over aldersgrensen til BE og BWF.
• Det er vanskeligere å bli internasjonal dommer enn tidligere – man
må starte tidligere og reise oftere.

Utfordringer bredde
• Av 126 registrerte dommere har vi en stamme på ca 25-30 dommere som
dømmer utenfor eget nærområde.
• Mange av dommerne er lite aktive eller ikke aktive i det hele tatt.
• Noen dommere reiser og dømmer mye, mens de fleste opererer med et
par turneringer i nærmiljøet sitt.
• Det oppstår klynger der dommerne er på turneringer i nærområdet, men
ikke får bred erfaring.
• Klubbene som arrangerer dekker i all hovedsak kostnadene, og det er store
forskjeller i hvor mye dette utgjør for den enkelte turnering
• Økonomi blir ofte en faktor som styrer kvaliteten på turneringen og hvem
som får dømme hvor

Utvikling fremover
• Dommere er viktig for opplevd kvalitet og fair play
• NBF ønsker å utvikle flere dommere som er mer motiverte og har et bedre
tilbud om faglig utvikling.
• NBF ønsker å utvikle internasjonale dommere.
• NBF ønsker å ha en lik tilnærming og felles regler knyttet til tildeling av
dommere for alle forbundsturneringer.
• NBF ønsker at dommerkostnaden skal være forutsigbar og relativt lik for
turneringene uavhengig av hvor de arrangeres
• Dommer- og oppmannsutvalget har startet prosesser knyttet til dette, og
Michael Fyrie-Dahl arbeider spesielt med dette
• Ettersom vi flytter ansvaret for utnevnelse av dommere bort fra klubben
må også usikkerheten knyttet til kostnad reduseres

Økonomimodell - Diskusjon
• En felles avgift per påmelding i forbundsturneringer

• Øremerkes dommerutgifter
• Avgiften går inn til NBF som benytter dette til å dekke dommerutgifter i turneringene
• NBF tildeler lokale og tilreisende dommere etter sine retningslinjer, med
skjønnsmessige hensyn tilpasset hver enkelt turnering
• Klubben får støtte til reise og overnatting knyttet til hver tildelte dommer som må fly,
kjøre bil over 50 KM eller bo på hotell.
• Klubben er fremdeles ansvarlig for innkvartering og bevertning.
• Klubben skal tjene/tape på gode/dårlige lokale avtaler

• Satser og kriterier må utarbeides, men man kan se for seg en avgift på NOK 50 per
påmeldte spiller

• Dette er sammenlignbart med den mer/mindre utgifter vi fakturerer for overbruk av baller
• Klubbene inndriver dette som en del av turneringsavgiften
• Forbundet fakturerer klubbene etter turneringsavviklingen.

