
 
 

 

 

 

Retningslinjer for DUH 
 

 

1. Organisering 

a. Dommerutvalg hurtigløp, DUH, er NSFs faglige instans i dommerspørsmål. DUH er 

administrativt underlagt styremedlem Teknisk hurtigløp (TH), som er leder av Teknisk 

komite hurtigløp (TKH). 

b. TH oppnevner DUHs leder og øvrige medlemmer snarest mulig etter NSFs Ting for den 

periode som TH ønsker. 

c. DUH består av leder og to medlemmer. I tillegg kan TH eller varamedlemmet møte som 

fullverdig utvalgsmedlem. 

d. Av DUHs tre medlemmer må over halvparten være autoriserte som over-

dommere/startere. 

 

 

2. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde 

a. DUH skal i samarbeid med kretsene sørge for utdanning av overdommere og startere. 

DUH har ansvaret for autoriseringen til nivå 3 etter avholdt kurs og prøve. For å bli 

autorisert som starter og/eller overdommer på nivå 3 må man være fylt 16 år. 

b. DUH skal (etter forslag fra kretsene) i samarbeid med TH innstille overfor NSFs styre 

kandidater til verv som ISU-startere og overdommere samt internasjonale 

overdommere/startere (nivå 1-2). (Jfr NSFs lov). 

c. DUH oppnevner, etter fullmakt fra TH og NSFs styre, overdommere og startere til NM, 

LM og landskamper. Minst en av overdommerne og en av starterne skal komme fra annen 

klubb enn arrangøren. Arrangørene informeres om oppnevningen og inviterer de 

oppnevnte. 

d. DUH oppnevner overdommere og startere til norgescupstevnene i henhold til NC-

reglene. 

e. DUH leverer innstilling til TH/NSFs styre på overdommere og startere ved internasjonale 

mesterskap og World Cup-konkurranser i Norge. 

f. DUH innstiller på kandidater til deltakelse på internasjonale kurs for overdommere og 

startere.  

g. I samarbeid med TH skal DUH gjennom TD-ordningen føre kontroll med overdommere 

og startere på nasjonalt plan ved å oppnevne en teknisk delegert, TD, ved større nasjonale 

stevner, landskamper, NM og norgescup. 

h. DUH skal føre og til enhver tid ajourføre kartotek over alle landets overdommere/startere 

med opplysninger om deres dommergrad og aktivitet. DUH har rett til å stryke en 

overdommer/starter fra kartoteket, det vil si inndra autorisasjonen, dersom han/hun uten 

akseptabel grunn ikke har påtatt seg oppgaver de siste tre sesonger. 



 
 

 

 

i. DUH skal, på grunnlag av innstillinger fra kretsenes autorisasjonsråd, stevnerapporter fra 

OD-er og TD-er, samt egne erfaringer, gjennomgå lista over overdommere og startere 

etter sesongslutt, vurdere opp- og nedrykk, og sette opp lista for neste sesong. 

j. DUH kan, etter søknad, reautorisere en overdommer/starter som har vært passiv i inntil 

to år. Ved lengre tids passivitet må denne gå opp til og bestå ny prøve, eventuelt delta på 

overdommernes, alternativt starternes, årlige seminar for å vise at han/hun er ajour med 

regelverket. 

 

3. Oppheving av en overdommer/starters autorisasjon. 

a. Dersom det kan saklig dokumenteres at en overdommer/starter har utvist faglig 

udyktighet eller på annen måte har stilt skøytesporten i vanry i utførelsen av sin gjerning, 

skal DUH, etter å ha innhentet hans/hennes forklaring, gi vedkommende en skriftlig 

advarsel med DUHs vurdering av sakens fakta og gi begrunnelse for advarselen. 

b. Dersom en overdommer/starter gjentatte ganger viser faglig udyktighet i sin funksjon skal 

DUH frata vedkommende autorisasjonen for minimum ett år og maksimum tre år, utifra 

vurdering av sakens karakter. 

c. Vedkommende kan, etter skriftlig søknad innen en måned etter DUHs avgjørelse, få sin 

sak prøvet for NSFs styre, før utestengelsen er effektiv. Vedtaket i NSFs styre er endelig. 

d. DUH har rett til, etter utestengelsestidens utløp, å reautorisere en overdommer/starter. 

DUH avgjør hvorvidt det er nødvendig for vedkommende å ta ny autorisasjonsprøve. 
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