
Invitasjon til 

DOMMERKURS ELEKTRONIKK
GENERELL INFORMASJON
Arrangør: Vest-Agder skytterkrets
Kursansvarlig: Espen Sivertsen , mail : espesive@online.no  Tlf 91687586
Kurssted: Kristiansand Pistolbane Østre Ålefjærvei 281, 4634 Kristiansand

Instruktør: Helge Olden

PROGRAM
Fredag 24 februar 2023 kl. 18.00-21.00
Lørdag  25 februar 2023 kl. 09:00-18.00

- Det kreves 80 % oppmøte på kurshelgen for å få gå opp til eksamen.
- Eksamen avholdes lørdag kl. 13:00 – 15:00 og krever minst 85 % riktig besvarelse for å 

bestå.

PÅMELDING
Frist  5 februar 2023
Sendes til: espesive@online.no

Følgende opplysninger må oppgis ved påmelding: deltakers navn, adresse, 
fødselsdato, tlfnr, e-postadresse og klubbtilhørighet 

OBS! Deltakerne må ha bestått nasjonalt dommerkurs for å delta.

DELTAKERAVGIFT
Beløp: 300
Betales til: Hovedklubb for påmeldte blir etter fakturert  pr. Påmeldte fra Vest-Agder skytterkrets.

                    Deltagere fra andre kretser må selv sjekke med egen klubb/krets for dekning av

                    detakeravgift. Vest- Agder Skytterkrets vil etter fakturere  deltagers hovedklubb for de
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            faktiske utgifter til kurset fordelt på totalsum/antall deltakere.                    

                

                    

- Kursavgiften inkluderer: Enkel servering/lunsj, kursmateriell, kompetansebevis og 
tøymerke

- Evt reise og overnatting må dekkes av deltaker/klubb

KURSMATERIALE
Kursmateriale leveres ut under kurset.
Kursdeltager må stille med følgende utstyr på kurset:
 - Siste versjon av gjeldende Generelt og Teknisk reglement
 - Kalkulator med minne og rotutregning
 - 30-40 cm lang linjal
 - Skarp/spiss blyant 
 - Viskelær
 - En spiss nål (en som brukes til å henge opp oppslag på tavler duger)

KRAV TIL PRAKSIS
Deltakerne autoriseres som godkjent dommer-/skyteleder med elektronikk etter bestått teoretisk
eksamen og etter innsendt dokumentasjon på at man har fungert som dommer/jury på minimum
1 stevne med elektroniske skiver.

Dokumentasjon fra arrangør fra det aktuelle stevnet skal sendes inn til Idrettskonsulent i NSF.

VED STRYK PÅ EKSAMEN
Deltakere som tidligere har strøket til eksamen (nylig) kan ved høve tilbys å gjennomføre en ny 
eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.



EVENTUELLE TILPASNINGER
Deltakere med dokumentert dysleksi og lignende kan etter søknad innvilges inntil 1 time ekstra 
på eksamen.


