
 

Studieplan Kretsdommer nivå 1 – 
synkronsvømming  
 

Kurset er på totalt 20 undervisningstimer 

 
E-læring som utføres i forkant av dommerkurset: 

Innhold Tid 
Idrettens organisering 20 
Barneidrettsbestemmelser 10 
Om synkronsvømming 20 
Lover og regler synkron 20 
Dommer etikk   10 
Stjernesystemet & innhold 80 
Organisering av konkurranser 15 
Bekledning dommere 5 
Total varighet E-læring 4 timer 

(180min) 
 

 

Modul Innhold Tid totalt (min) 
Innledning Velkommen, bli kjent, agenda 20 min 
Gjennomføring av 
konkurranser 

Dommer bekledning, dommermøter, dommerpanel, 
dommerblokk, startliste, rotasjon, feil figur, annet 
utstyr 

45 min 

Dommerrollen Hvorfor være dommer, Hva slags dommer og videre 
utdannelse. Forventninger til dommere. Dommerens 
ansvar. Etikk. Mine styrker og svakheter som 
dommer. Hvordan være dommer og dømme. 
Utfordringer ved å dømme 

90 min 

Oppbygning av FINA 
boken, 
dommermanualen og 
stjernemanualen 

Bruk av FINAboka, bruk av dommermanulen 
(hvordan de er bygget opp) og stjernemanualen. 
Hvordan de brukes hensiktsmessig som dommer 

45 min 

Innhold i manualene 
og FINA boken, 
hvordan de brukes til 
dømming av ulike 
elementer 

Gå gjennom grunnstillinger, gå gjennom 
overganger, gå gjennom høyder, hastighet og 
klarhet.  

90 min 

Karakterbedømming Gjennomgang av Karakterskalaen. Gjennomgang av 
NVT og PV verdien. Bruk av «guiding scacle for 
height» 

45 min 

Bedømming av 
scullinger 

Gjennomgang av scullingene:  
Standard, kontra, delfin, propell/torpedo, paddle, 
understøttende, splitsculling, alligator (nise) 

45 min 

Bedømming av 
fremdriftsteknikker 

Gjennomgang av vekseltak, kickpull, brystbenspark, 
crawlbenspark (på mage, rygg, side, med armer), 
boost 

30 min 



Bedømming av 
start/avsluttnings 
posisjoner 

Hvordan man bedømmer ulike start og avsluttnings 
posisjoner. Framliggende og ryggliggende stilling, 
med ulike armposisjoner 

10 min 

Bedømning av 
stillinger 

Ryggliggende, Kropert, Tub, Seilbåt, Balletben, 
Flamingo, Split, Flowerpot, Lodrett, Nise (stilling), 
Undervannsbåt dobbelt balletben, Lodrett bøyd 
kne, Tabletop, Pikert stilling, Pretzel stilling, 
Fishtail. Med fokus på høyde og vanskelighetene 

90 min 

Bedømming av 
overganger 

Gjennomgang av overganger: fra rygg til 
seilbåt/balletben/flamingo, fra nise til splitt (i 
vannflaten – surface prawn), fra nise til fishtail, fra 
kropert til lodrett bøyd kne, fra fishtail til lodrett, 
fra fishtail til lodrett bøyd kne, fra balettben til 
flamingo, fra splitt til lodrett (surface prawn), 
lodrett bøyd kne til lodrett 

90 min 

Stjernesystemet Hvordan er stjernesystemet bygget opp, innholdet i 
stjernene, stjernetester og dømming av disse 

60 min 

Synkronkonkurranser Hvordan foregår en synkronkonkurranse (hvordan og 
hva konkurrerer man i)? Konkurransestigen i Norge. 
Stjernekonkurransen. Barneidrettsbestemmelsene 

60 min 

Totalt tidsbruk  16 timer(720 
minutter) 

 


