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DAFF DOMMERKURSER

DOMMERKURSER  2017
DAFFs Dommerudvalg er ansvarlig for at uddanne dommere til amerikansk fodbold. Uddannelserne/

kurserne ligger i starten af hver sæson, gennem fire forskellige kurser, som udbydes både øst og vest for 

Storebælt, samt et Elite Dommerkursus, som er et weekendkursus som kræver invitation.

Tilmelding til dommerkurserne foregår gennem DAFF. Klubber bedes tilmelde sig samlet gennem klub-

bens dommeransvarlige. Tilmelding skal ske senest 10 dage før kurset. 

Vær opmærksom på at det er et max antal deltagere for hvert kursus. Tilmelding sker efter først til mølle 

princip. Dog kan en klub maks tilmelde 10 personer per kursus.

Kurserne er gratis at deltage på. Underviseren har mulighed for at afvise folk som ikke er tilmeldt såfremt 

der ikke er plads på kurset.

DOMMERKURSER 2017

• Basismodul

• Specialmodul Referee/Wing

• Specialmodul Umpire/Backjudge

• Vedligeholdende dommerkursus

• Elite dommer
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DOMMERKURSUS: BASISMODUL

BASISMODUL
Formål
Primært for helt nye dommere. Således beder vi 
dommere med mere end to års erfaring om at 
undlade at deltage på disse.
Forudsætninger: Ingen, ud over interesse for at 
dømme football.

Kursets opbygning
Kurset er opbygget som klasseundervisning med 
praktiske elementer undervejs. Det forventes at 
deltagerne aktivt tager del i undervisningen, ved 
at løse opgaver, udføre praktiske øvelser samt bi-
drager til diskussioner undervejs. Alle deltagere 
får udleveret en regelbog og en dommermanual. 
Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommer-
instruktører. For at bestå kurset kræves at man del-
tager hele dagen og at man består en mindre test.

Teoretisk niveau
Kurset er introduktion til reglerne og dommerger-
ningen. Der bliver givet en overordnet gennem-
gang af reglerne og flere elementer af dommerger-
ningen bliver forklaret. Følgende ting gennemgås 
på kurset:
• Introduktion til regelbogen
• Gennemgang af grundlæggende regler
• Gennemgang af dommeruniformen
• Introduktion til dommermanualen
• Gennemgang af grundlæggende mechanics 

for alle positioner
• Udarbejdelse af kamprapporter mm.

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af 
DAFF’s dommerudvalg.
Praktisk information
Kurset varer 7 timer. Kurset er kun fuldført såfremt 
man deltager hele dagen. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.
dk/262/ Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 
på de personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber, der har 

betalt DAFFs dommerafgift, samt for dommere 
uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt 
tilmelde 10 deltagere per kursus.

Pladserne vil blive fordelt ud fra ”Først til Mølle” 
princippet, og tilmeldingen er gældende, når be-
talingen er modtaget.

Sted og tid
Øst:
d. 4. marts 2017 kl. 9.00, Gentofte
d. 18. marts 2017 kl. 9.00, Frederikssund 

Vest:
d. 5. marts 2017 kl. 9.00, Tilst
d. 18. marts 2017 kl. 9.00, Holstebro

ADMINISTRATION
Administrationschef
Nicolai Blom

Telefon: 7026  2316
daff@daff.dk

WWW.DAFF.DK

FAGLIG LEDELSE
Dommerudvalget
Martin Mikkelsen

du@daff.dk



SPECIALMODUL: UMPIRE/BACKJUDGE

SPECIALMODUL:  UMPIRE/BACKJUDGE
Formål
Kurset er en udbygning af Basismodulet, hvor der 
samtidig undervises grundigt i at dømme positio-
nerne Umpire og Backjudge.

Kurset er målrettet positionerne Umpire/backjud-
ge, men giver også godt input til de som ønsker at 
dømme de andre pladser.

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at delta-
geren har viden om dommergerningen svarende 
til det som opnås på Basismodulet.
Kursets opbygning
Kurset er opbygget som klasseundervisning med 
praktiske elementer undervejs. Det forventes at 
deltagerne deltager aktivt i undervisningen ved 
at løse opgaver, deltager i praktiske øvelser samt 
bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere 
får udleveret en regelbog og en dommermanual. 
Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommer-
instruktører. For at bestå kurset kræves det, at man 
deltager hele dagen og består en mindre test.

Teoretisk niveau
Følgende ting gennemgås på kurset:
• Kort opsummering af indhold gennemgået på 

Basismodulet.
• Detaljeret gennemgang af mechanics for Um-

pire
• Detaljeret gennemgang af mechanics for 

Backjudge
• Detaljeret gennemgang af tidsreglerne og 

styring af kampuret
• Detaljeret gennemgang af regler som er sær-

ligt vigtige for de ovenstående positioner

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af 
DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Kurset varer 7 timer. Kurset er kun fuldført såfremt 
man deltager hele dagen. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.
dk/262/. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 
på de personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har 
betalt DAFFs dommerafgift, samt for dommere 
uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt 
tilmelde 10 deltagere per kursus.

Sted og tid
Øst: d. 19. marts 2017 kl. 9.00, Frederikssund
Vest: d. 19. marts 2017 kl. 9.00, Tilst

ADMINISTRATION
Administrationschef
Nicolai Blom

Telefon: 7026  2316
daff@daff.dk

WWW.DAFF.DK

FAGLIG LEDELSE
Dommerudvalget
Martin Mikkelsen

du@daff.dk



SPECIALMODUL: REFEREE/WING

SPECIALMODUL: REFEREE/WING
Formål
Kurset er en udbygning af Basismodulet, hvor der 
samtidig undervises grundigt i at dømme positio-
nerne Referee og Wing (Line judge eller Linesman).

Kurset er målrettet positionerne Referee og Wings, 
men giver også godt input til de som ønsker at 
dømme de andre pladser.

Forudsætninger: Det er en forudsætning, at delta-
geren har viden om dommergerningen svarende 
til det som opnås på Basismodulet.

Kursets opbygning
Kurset er opbygget som klasseundervisning med 
praktiske elementer undervejs. Det forventes at 
deltagerne deltager aktivt i undervisningen ved 
at løse opgaver, deltager i praktiske øvelser samt 
bidrager til diskussioner undervejs. Alle deltagere 
får udleveret en regelbog og en dommermanual. 
Kurset undervises af to godkendte DAFF Dommer-
instruktører. For at bestå kurset kræves det, at man 
deltager hele dagen og består en mindre test.

Teoretisk niveau
Følgende ting gennemgås på kurset:
• Kort opsummering af indhold gennemgået på 

Basismodulet.
• Detaljeret gennemgang af mechanics for Re-

feree
• Detaljeret gennemgang af mechanics for Line 

judge
• Detaljeret gennemgang af mechanics for Li-

nesman
• Detaljeret gennemgang af brug af chain crew 

og bold drenge
• Detaljeret gennemgang af regler som er sær-

ligt vigtige for de ovenstående positioner

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af 
DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Kurset varer 7 timer.
Kurset er kun fuldført såfremt man deltager hele 
dagen. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske på https://daff.nemtilmeld.
dk/262/. Der skal oplyses navn, alder, mail og klub 
på de personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har 
betalt DAFFs dommerafgift, samt for dommere 
uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt 
tilmelde 10 deltagere per kursus.

Sted og tid
Øst: d. 5. marts 2017 kl. 9.00, Gentofte
Vest: d. 5. marts 2017 kl. 9.00, Tilst
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ELITE DOMMERKURSUS

ELITE DOMMERKURSUS
Formål
Kurset er for de bedste dommere i Danmark. Her 
er der tid til fordybelse og lange diskussioner om
regler og mechanics. Kurset undervises primært af 
top dommer fra USA, men også danske dommere 
vil undervise. Kurset fungerer også som forbere-
delse af de dommer som i den kommende sæson 
skal dømme NL.

Kurset er nødvendigt hvis man ønsker at blive eli-
tedommer.

Forudsætninger
Kurset er for erfarne dommere. Gerne mere end to 
års dommergerning. For krav til elitelicens, har du 
mulighed for at se mere i oversigten over licenser 
op næste side.

Dommerudvalget står for at invitere mulige delta-
gere.

Kursets opbygning
Kurset består af undervisning i en weekend, hvor 
det kan forventes at være hjemmearbejde.
Hjemmearbejdet består af enkelte tests, samt gen-
nemgang af dommermanualen.

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af 
DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Der opkræves en kursusafgift som dækker kost un-
der kurset. Beløbet vil fremgå af invitation som
fremsendes fra Dommerudvalget.
Det forventes at deltageren deltager aktivt under 
kurset.

Tilmelding
Der er ikke tilmelding til kurset, da Dommerudval-
get vælger hvem der skal inviteres på kursus.
Er du i tvivl om du er kvalificeret til at komme på 
Elite Dommerkursus, er du velkommen til at skrive 
til Dommerudvalget på du@daff.dk.

Sted og tid
10.-12.. marts.

Adresse
Endnu ikke fastlagt.
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VEDLIGEHOLDENDE DOMMERKURSUS

VEDLIGEHOLDENDE KURSER
Formål
Kurset er primært for dommere hvis 2-årige C-li-
cens udløber.

Dommere, som har en aktiv 2-årig licens, som ikke 
udløber i år, kan også tilmelde sig hvis der er plads 
på kurset, og dermed forny licensen. Dommere 
hvis licens udløber vil gå forud ved for mange til-
meldinger. Det er også et krav, at dommeren har 
haft C-licens i minimum 2 år.

Kurset afholdes i forbindelse med en trænings-
kamp, og kræver at deltagerne er med til at døm-
me kampen.

Dommerudvalget forbeholder sig ret til at afvise 
tilmeldte som ikke lever op til ovenstående krav.

Kursets opbygning
Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. 
Alle deltagere får udleveret en regelbog og en 
dommermanual. Kurset undervises af op til fem 
godkendte DAFF Dommerinstruktører. For at be-
stå kurset kræves det at man deltager i hele kurset.

Teoretisk niveau
Følgende emner gennemgås på kurset:
• Gennemgang af nye regler
• Gennemgang af udvalgte emner

Undervisere
Undervisere på kurset er udpeget og godkendt af 
DAFF’s dommerudvalg.

Praktisk information
Kurset varer 7 timer. Kurset er kun fuldført såfremt 
man deltager hele dagen. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske på www.daff.nemtilmeld.dk. 
Der skal oplyses navn, alder, mail og klub på de 
personer, der tilmeldes.

Kurset er gratis for medlemmer af klubber som har 
betalt DAFFs dommerafgift, samt for dommere 
uden klubtilknytning. Dog kan en klub maksimalt 
tilmelde 10 deltagere per kursus.

Sted og tid
Tid og sted for kurserne er endnu ikke fastlagt.
Kurserne finder sted i både øst og vest for Store-
bælt.
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LICENSOVERSIGT

LICENSOVERSIGT
A-licens 
A-licens er en elitedommerlicens, som gives til 
dommere med meget godt regelkendskab og 
med mere end 4 års erfaring som dommer. 

A-dommere oppebærer rettigheder til dommer-
løn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende 
regler. 

Ydermere er de berettiget til at få doneret kr. 200 
pr. dømt kamp, til elitedommerstøtteforening. 

Krav til A-licens
• Skal min. have dømt i 2 foregående år som B 

dommer
• Skal i to foregående år have dømt min. 20 

kampe, fordelt på begge år
• Skal have deltaget på alle DAFF dommermo-

duler inkl. EDK eller et EFAF dommerkursus 
efter 2007

• Skal bestå højniveau IFAF test

Sådan opnår du en dommer licens
Ved deltagelse på  minimum to forskellige 
grundmoduler inden for to år eller deltagelse på 
vedligeholdende eller elitedommer kursus opnår 
man en 2-årig C-licens.

Se  mere om det at være dommer på 
www.daff.dk/amerikanskfodbold/dommer.

D-licens 
D-licens kan købes af dommere som ikke har 
deltaget på kursus. 

D dommere oppebærer rettigheder til at få dæk-
ket transportomkostninger jf. gældende regler. 

Krav til D-licens
For D dommer licens kræver at man består en on-
line test med tilfredsstillende resultat. Prisen er kr. 
400 kr.

B-licens
B-dommere bærer rettigheder til dommerløn, 
diæter og transportgodtgørelse jf. gældende 
regler. 

Ydermere er de berettiget til at få doneret kr. 100 
pr. dømt kamp, til elitedommerstøtteforening. 

B - licens er en elitedommerlicens, som gives til 
dommere med godt regelkendskab og med min. 
2 års erfaring som dommer. 

Krav til B-licens
• Skal min have dømt i 2 foregående år
• Skal i to foregående år have dømt min. 15 

kampe fordelt på begge år
• Skal have deltaget på alle DAFF dommermo-

duler inkl. EDK eller et EFAF dommerkursus 
efter 2007

• Skal bestå højniveau IFAF test

C-licens 
C-licens gives til dommere, som har deltaget på 
min. to forskellige af DAFF’s grundmoduler. 

C dommere oppebærer rettigheder til dommer-
løn, diæter og transportgodtgørelse jf. gældende 
regler. 

Krav til C-licens
Skal have deltaget på min. to forskellige af 3 un-
dervisningsmoduler, indenfor 2013 og 2014. 

Alle ovenstående licenser er gratis, med mindre 
andet er angivet. 
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