Norges Skøyteforbund
Vil du utdanne deg til å bli dommer eller ha en
rolle i teknisk panel?
Norges Skøyteforbund inviterer til tre ulike kurs; for nye dommere, tekniske spesialister og
data/video-operatører i kunstløp.

Når

21-22. oktober 2017

Klokkeslett

Lørdag: 10:00-18:00
Søndag: 10:00-16:00

Hvor

Idrettens Hus (Ullevål Stadion)

Påmelding

Sendes til espenrotterud@yahoo.no med informasjon om hvilket kurs
du ønsker å delta på.

Påmeldingsfrist

6. oktober 2017

Dekkes av NSF

Kurset, kursmateriell, lunsj begge dager

Dekkes ikke av NSF

Reise, opphold.

Krav til deltakelse

Deltaker må være minimum 16 år. Det anbefales at deltakerne har
vært kunstløper på høyt nasjonalt nivå, eller har særlig kunnskap/interesse for sporten.

Veien videre

Etter endt kurs kan de som ønsker sitte aspirant i 3 nasjonale stevner
før man tar en eksamen. Bestått eksamen medfører godkjennelse til å
dømme i nasjonale stevner på nivå 1. De som deltar på video/dataopplæring blir godkjent/ikke godkjent umiddelbart etter kurset.

Informasjon om de ulike rollene
Kurs 1:
Dommer

Oppgaver:
- Bedømme kvaliteten på de tekniske elementene og de fem programkomponentene
- Gir mulighet for senere å bli teknisk controller
Kvaliteter du bør inneha:
- Organisert og rask til å ta avgjørelser
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Norges Skøyteforbund
- Selvstendig
- Effektiv
- Kreativ/kunstnerisk
- Interesse for kunstløp
- Vært aktiv kunstløper
Teknisk spesialist
Kurs 2

Oppgaver:
Identifisere og bedømme vanskelighetsgraden på de tekniske elementene
Kvaliteter du bør inneha:
- Organisert og rask til å ta avgjørelser
- Samarbeidsvillig
- Effektiv
- Interesse for kunstløp
- Vært aktiv kunstløper på Novice-nivå eller høyere

Data-operatør
Kurs 3

Oppgaver:
- Taste inn elementer gjennom programmet
- Spille av video og endre elementer etter programmet
Kvaliteter du bør inneha:
- Grunnleggende datakunnskaper
- Effektiv
- Flink til å lytte
- Fordel med kjennskap til de tekniske elementene og deres forkortelser

Video-operatør
Kurs 3

Oppgaver:
- Lage filmsnutter slik at panelene kan se elementer om igjen etter
programmets slutt
Kvaliteter du bør inneha:
- Grunnleggende datakunnskaper
- Effektiv
- Fordel med kjennskap til de tekniske elementene og hvordan program bygges opp

Med vennlig hilsen
Dommerutvalget Kunstløp
Espen Røtterud Runås

Hege Mossige

Cathrine Wessel
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