Landsdækkende retningslinjer for Krolfdommere i
Dansk Arbejder idrætsforbund
Krolfdommerens rolle
Dommerens generelle rolle i forhold til gennemførsel af spil (jf.
DAI’s Krolfregler):
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kontrol af slagsedlens udfyldelse (fornavn/efternavn,
klubnavn).
Nævne spillerens navn eller kuglefarve før slaget må slås.
Føre regnskab med slagene.
Kontrollere kugleflytning (forhindring, ude af bane, slået til
forkert kugle eller andet).
Dommeren skal vente med at sige næste spillers navn indtil
slagsedlen er udfyldt korrekt.
Siger dommeren et forkert navn, og spillerne når at slå, skal
alle implicerede kugler genplaceres gratis.
Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag
nævnes når spilleren er kommet i hul: F.eks. ”Anders 4 og
har nu 21 slag”
Hold øje med hvilke kugler der berøres ved slagene.
Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den
ligger på en hulkant.
Spillerne må til enhver tid se stillingen.
Få ivrige spillere til at vente, til dommeren er klar.
Dommer og minimum en af spillerne skal kontrollere
slagsedlen for korrekt sammentælling.
Banegennemgang - (Definering af forhindringer, samt hvad
er bane og hvad der ikke er). Dommeren må gerne
orientere om det enkelte hul under spillet.

Krolfdommer uddannelser
I DAI opereres der med to dommeruddannelser:
Regional dommeruddannelse:
Gennemgang af regler og dommerens rolle
Uddannelsesmateriale: Mesterskabsdommer præsentation og
DAI’s krolfregler
Kvalifikation: Efter regional dommeruddannelse er dommeren i
stand til at dømme regionale puljekampe og regionale stævner

Skriftlig prøve: Nej
Bevis: Ingen
Undervisere: Regionalt udpegede mesterskabsdommere
Mesterskabsdommer uddannelse:
Gennemgang af regler og dommerens rolle
Uddannelsesmateriale: Mesterskabsdommer præsentation, DAI’s
krolfregler, skriftligt prøvemateriale
Kvalifikation: For at blive mesterskabsdommer skal man have
gennemført regional dommeruddannelse.
Efter bestået mesterskabsdommeruddannelse er dommeren
kvalificeret til at dømme til Danmarksmesterskab
Skriftlig prøve: Ja
Beståelseskriterier: Max. 5 fejl i skriftlig prøve
Gyldighed: Dommerkortet udløber efter 3 år.
Fornyelse: Ved bestået mesterskabsdommerkurset eller
deltagelse på dommersamling
Hjælpemidler: Nej
Bevis: Der udstedes mesterskabsdommer-kort ved bestået prøve
Undervisere: Undervisere udpeges af landsudvalget

Adgang til Krolfdommermaterialer
DAI’s krolfregler: Alle
Præsentation (mesterskabsdommer): Alle
Skriftlig prøve: Landsudvalget, konsulenter og udpegede
mesterskabsdommer uddannere
Udstedelse af mesterskabsdommerkort: DAI’s landsudvalg for
krolf

Registrering af DAI’s krolfdommere
Regionerne registrerer uddannede regionale dommere og
mesterskabsdommere:
Registrering ved både navn og e-mail og offentliggørelse på
regionale hjemmesider.

Krolfdommer samlinger
Landsudvalget opfordrer alle regioner til at afholde
dommersamlinger for dommere. På samlingerne gennemgås

mesterskabsdommerpræsentationen med tilhørende dialog. Der
afholdes ikke skriftlig prøve på dommersamlingerne. Efter hvert
idrætsforum afholdes opfølgende dommersamlinger med
opdatering i forhold til regelændringer.
Hver region afholder dommersamlinger efter behov.

