Utdannelse av golfdommere startet i 1983
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Det første dommerkurset hadde 10 deltakere fra fem forskjellige klubber; Oslo GK, Kjekstad
GK, Kristiansand GK, Stavanger GK og Vestfold GK. Utgiftene måtte dekkes av den enkelte,
siden NGF ikke hadde budsjett for dommerkurs.
Våre nye dommere som hadde praktisert gjennom sesongen 1983, klarte seg rimelig bra - på
tross av at noen av våre “elitespillere” benyttet all sin kunnskap til å villede og sette de nye
dommerne på unødvendige prøver. På dette tidspunkt ble det klart at det ikke fantes noen
snarveier til å bli en god dommer, og etter sesongen ble det vedtatt at det var forbundet som
skulle ha ansvaret for utdannelsen av klubbdommere, forbundsdommeraspiranter og
forbundsdommere.
I 1984 var det NGFs Handicap-og turneringskomité som hadde ansvaret for alt rundt
turneringer og golfregler. Samtidig diskuterte dommerne om det skulle etableres et
dommerlaug. Det var behov for hyppig kontakt mellom dommerne, spesielt da det gjaldt
regelspørsmål. Det var også viktig at noen fikk ansvaret for å utvikle den norske
dommerutdanningen. Etter hvert ble det enighet mellom dommerne og NGFs daværende
Handicap- og turneringskomité om fordeling av oppgaver. Den opprinnelige tanken på å
danne et dommerlaug ble etter hvert erstattet med årlige dommerkonferanser for samtlige
norske dommere.
Det første offisielle dommerutvalget i NGF ble etablert i 1986 og ledet av Bengt Ramstad,
Borregaard GK, sammen med Einar Horn i Oslo og John Edgar Nilsen Kristiansand GK.
Utvalget skulle heretter være rådgivende organ for forbundsstyret når det gjaldt kursopplegg
for og autorisasjon av dommere, oppnevnelse av dommere til større turneringer, utdanning
og oppfølging av dommere på alle trinn samt budsjett for hele driften av dommeraktiviteten. I
tillegg skulle utvalget være rådgivende angående àjourføring av golfregler, rapportering og
oppfølging av dommere og utgifter i forbindelse med dommerverv. Utvalget fikk sitt eget
budsjett og dommerne fikk nå dekket sine utgifter i forbindelse med dommeroppdrag.
Utvalget tok umiddelbart tatt på en rekke oppgaver: oppnevning av internasjonale dommere
og forbundsdommere, uniformering, kommunikasjonsutstyr, lokale regler i klubbene,
regelkurs på klubbnivå, budsjett og utgiftsdekning, “blått kort” for fritt spill som gjest ved
besøk i klubbene, praktisering av «golfvett» og ikke minst regelspørsmål. Da
dommerutvalget ikke selv klarte å finne svar på vanskelige regelspørsmål, henvendte man
seg til R&A 1 som var ansvarlig for alle gjeldende golfregler. Dommerutvalget etablerte også
tidlig et godt samarbeid med Svenska Golfförbundet (SGF), et samarbeid som fortsatt
eksisterer.
Norges første internasjonale dommere var Ron Allison, Finn Frostad, Einar Horn, John
Edgar Nilsen og Per Teigen. I tillegg ble Arne Abrahamsen, Jon Are Eskeland, Inger-Gerny
Lind, Nina Middelthon, Eva Nilsen og Bengt Ramstad oppnevnt som forbundsdommere.
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Til tross for årlige nye dommerkurs, vokste ikke flokken av dommere. Riktignok kom nye til,
men gamle falt fra. Ved utgangen av 1988 hadde NGF 11 godkjente dommere og 7
aspiranter/klubbdommere. Dette var omtrent det samme antallet som ved starten i 1983. i
sesongen 1987 hadde vi 11 aktive dommere som ble fordelt på 14 turneringer.
Arbeidet med å rekruttere flere til dommervervet ble stadig intensivert, og målet var at alle
klubber skulle ha minst én regelkyndig person som kunne bistå ved klubbens turneringer. I
1991 var målet å ha 20 godkjente dommere.
I mange år besto dommerutdanningen av:
År 1: Turneringslederkurs del 1 og 2 vår og høst
År 2: Dommerkurs del 1 om våren og aspirantoppdrag i sesongen
År 3: Dommerkurs del 2 med avsluttende test
Det tok således minimum 3 år for å oppnå graden som forbundsdommer og internasjonal
dommer. Med tiden ble utdanningen kortet noe ned, mens den obligatoriske dommertesten
annet hvert år, som bestemmer den enkeltes dommergrad, fortsatt er i bruk.

Dommerutdannelse fra og med 2021
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Etter å ha laget våre egne årlige dommerkurs helt siden starten i 1983, besluttet NGF i
forbindelse med den store revisjonen av Golfreglene i 2019 å benytte R&A sine regelkurs til
dommerutdanningen. NGF har oversatt kursene til norsk.
Fra 2020 starter dommerutdanningen med et regelkurs på nett. Dette er R&As Nivå 1 (Level
1 Rules Academy). I sesongen er kandidaten med som dommeraspirant i et antall
turneringer og fortsetter så på et to-dagers Nivå 2 regelseminar (Level 2 Rules Seminar) som
NGF arrangerer om høsten. Dette betyr at en person som ønsker å bli golfdommer, kan
gjennomføre dommerutdanningen i løpet av én sesong. Svært mange nasjonale forbund
benytter nå R&As kurs i sin regel- og dommeropplæring.
Dommere som har vært aktive en stund, og som dermed har opparbeidet seg både
kunnskap og erfaring, kan få tilbud om å representere NGF på R&As Tournament
Administrators and Referee Seminar (TARS) som arrangeres hvert år i St. Andrews. NGF
har i mange år sendt to kandidater hvert år til TARS. På kurset får kandidatene mye ny og
nyttig kunnskap som de bringer med seg hjem til øvrige dommere.
I 2020 var det i Norge ca. 75 aktive dommere. NGF oppnevner årlig dommere til rundt 120
turneringer som arrangeres i Norge, alt fra regionale juniorturneringer til nasjonale
mesterskap og internasjonale turneringer for profesjonelle.

