
Dommerstigen 
 

Klubbdommeren 
Første del av dommerutdanningen er klubbdommerkurset. Etter kurset kan en klubbdommer 

dømme 3-er, 5-er og 7-er-kamper i barnefotballen, altså til og med spillerne er 12 år. Kampene man 

da får består som oftest av cuper, seriespill og iblant treningskamper. Freidig gjennomfører 

regelmessig klubbdommerkurs, og tilbyr dette til alle som fyller 13 år i inneværende år, eller som er 

eldre. Kursene holdes vanligvis av klubbens dommerkoordinator eller andre erfarne dommere i 

klubben. Vanligvis holdes kurset en til to måneder før avviklingen av Skandia Cup, slik at de ferske 

dommerne får litt erfaring før de får bryne seg på cuparrangementet. 

Freidig Fotball ønsker å legge til rette for at alle som ønsker, kan få være dommere i klubben. Vi har 

også gjennom mange år erfart at utvikling av klubbdommere også bidrar til å utvikle spilleren på en 

bedre måte.  

Rekrutteringsdommere 
Rekruttdommerkurs tilbys alle som fyller 15 år i inneværende år, eller som er eldre, og avholdes i regi 

av Trøndelag Fotballkrets. Man vil bli fulgt opp av en dommerkoordinator i egen klubb, og man vil i 

tillegg få dommerveiledere fra fotballkretsen i enkelte kamper. Man vil som rekrutteringsdommer bli 

tildelt kamper i forskjellige klubber rundt om i fotballkretsen. Etter gjennomført rekruttdommerkurs 

får man tildelt 9-er- og 11-er-kamper, både som assistentdommer i en trio og som hoveddommer. 

Hvis man vil begynne med å kun være assistent eller kun være hoveddommer, lar det seg også gjøre. 

Kretsdommere 
Hvert år autoriserer kretsen noen rekrutteringsdommere som kretsdommere. Kretsdommere 

dømmer alt fra 13-åringer til 3.divisjon i seniorfotball for herrer, eller 1.divisjon for kvinner. 

Kretsdommere blir selvfølgelig rangert i flere nivåer, og gode prestasjoner både på banen og utenfor 

er med å påvirke den rangeringen. 

Forbundsdommere 
Hvis man blir rangert til å dømme 2.divisjon herrer eller Toppserien for kvinner, blir man som regel 

utnevnt til forbundsdommer. forbundsdommere dømmer kamper som går under paraplyen 

«Toppfotball» i Norge, og har et ganske annet opplegg utenom banen i forhold til kretsdommere. 

Forbundsdommere hører til en nasjonal gruppe dommere, og reiser Norge rundt for sine kamper. 

FIFA-dommere 
Noen svært få av forbundsdommerne blir innstilt og godkjent som FIFA-dommere. Disse dommerne 

er kvalifisert til å dømme internasjonale kamper på ulike nivåer for kvinner og menn. 

 


