
 

Retningslinjer for 

kretsenes autorisasjonsråd 
  

 

 

1. Autorisasjonsrådet er en faglig instans underlagt skøytekretsens styre. Rådet velges på 

skøytekretsens ting og består av tre medlemmer og et varamedlem. Disse velges for to år, 

to medlemmer det ene året, et medlem og varamedlem det andre året. Autorisasjonsrådet 

velger selv sin leder. I kretser der det er to-årige valgperioder, velges alle på hvert ting. 

 

 

2. Autorisasjonsrådet skal normalt bestå av minst en autorisert overdommer og en autorisert 

starter. Et råd uten overdommere kan ikke foreta autorisasjoner og må ta kontakt med 

annen krets eller NSFs dommerutvalg, DUH, når autorisasjonsprøver skal avlegges. 

 

 

3. Autorisasjonsrådets oppgaver er: 

a. Utdanne og autorisere kretsoverdommere og kretsstartere på nivå 4. Disse skal fra før 

være autorisert som dommere.  

b. Gjennomføre kurs og autorisasjonsprøver for dommere, det vil si tidtakere og 

banedommere, og foreta autorisasjon av disse. Autorisasjon som dommer skal gis til 

kandidater som etter kurs består praktisk prøve som dommer/tidtaker i et approbert 

stevne. Overdommer for stevnet kan etter avtale med autorisasjonsrådet fungere som 

sensor. 

c. Føre kontroll og kartotek over autoriserte kretsoverdommere, kretsstartere og dommere. 

I dette ligger også muligheten til å oppheve en autorisasjon. Den som blir fratatt sin 

autorisasjon kan gjennom skøytekretsens styre få sin sak prøvd for DUH/TKH. 

d. Finne kandidater for opplæring til nasjonale overdommere og startere, nivå 3, og melde 

disse, samt behov for kurs til DUH/TKH. 

e. Legge fram forslag til DUH/TKH om eventuelle endringer i nivå 1-3 på kretsens 

overdommere og startere. Dette begrunnes og sendes DUH/TKH innen 15. mars hvert 

år. 

f. Sende rapport til skøytekretsens styre og DUH/TKH om autorisasjonsrådets virksomhet 

innen 15. mars hvert år. 

 

 

4. Kursene. 

 Autorisasjonsrådet skal avholde sine kurs i henhold til rammeplaner for disse. Det kan 

søkes om instruktørhjelp hos DUH/TKH. Det skal avholdes teoretisk prøve etter kursene 

der kandidatene skal vise at de har kjennskap til gjeldende regler og bestemmelser som 

inngår i det enkelte kurs. 
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