
 

 

 

Invitasjon til Dommerseminaret 2022 
 

Norges Bokseforbunds Dommerkomité inviterer til dommerseminar 

27.-28.august i Tønsberg. 

 

Dommerseminaret gjelder for alle med godkjent dommerbok og det oppfordres på det sterkeste 

å sette av denne helgen for å bli med på seminaret.  

 

Reise og opphold for den enkelte deltaker vil bli dekket av forbundet.  

 

Påmeldingsfrist: 5. august – bindende påmelding 

Påmelding og booking av overnatting med middag gjøres til Connie Aas innen fristen. 

epost: crenat-a@online.no eller sms: 91 30 83 98 

Påmelding med navn og om overnattingen gjelder fra fredag eller lørdag. 

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ringe Connie på 91 30 83 98. 

  

Sted: Hotell Borge, Husøy, Færder Kommune 

Hotellet er et gammelt ærverdig pensjonat som ligger helt ved vannkanten på Husøy rett utenfor 

Tønsberg. Rommene er fordelt på flere små bygninger som ligger rundt hovedbygningen. Her 

blir vi fordelt i enkeltrom, dobbeltrom og tremanns-rom. 

https://www.hotellborge.no/om-oss/  

 

Ta med fullt dommerantrekk til seminaret da vi skal være dommere på diplomserien på søndag. 

mailto:crenat-a@online.no
https://www.hotellborge.no/om-oss/


Bestilling av fly, tog o.l. gjøres av den enkelte selv. Nærmeste flyplass er Torp, Sandefjord. 

Derfra går det tog til Tønsberg. Fra Gardermoen går det tog direkte til Tønsberg Stasjon. For 

de som kjører bil oppfordres det til å samkjøre så langt det er mulig. 

Norges Bokseforbund ønsker at alle finner de best økonomisk besparende reisemåtene og 

priser. 

Reiseregninger og billetter refunderes av Norges Bokseforbund ved å sende inn kvitteringer til 

kontoret. 

 

Program lørdag: 

10:00 – Velkommen til årets dommerseminar v/ leder Odd-Inge Misund 

10:15 – Diplomboksing. Gjennomgang av digitalt dommerkurs. Gjennomgang av reglement og 

dømming. Ansvaret til kampledere, ledere, foreldre og øvrige rundt ringen. 

Barneidrettsbestemmelsene til NIF skal være godt forankret i diplomboksingen. v/Jan og 

Connie 

13:00 – Lunsj 

14:00 – Ordinærboksing /IBA-boksing Gjennomgang av digitalt kretsdommerkurs. 

Gjennomgang av reglement og dømming. Poenggiving og bruk av skalaen, kamplederes ansvar 

og tegngiving. v/Odd-Inge og Klaus 

17:00 – Hvordan få flere dommere inn i vår idrett og hvordan beholde? Åpen diskusjon 

18:00 – Eventuelt – avslutning 

19:30 – Felles middag på Hotell Borge 

 

Program søndag: 

11:00 – TK-Hallen, Diplomserien Øst 1. runde. Her skal vi dømme og diskutere for å få en 

bedre felles forståelse av reglement og dømming. 

Ca. 14:00 – Hjemreise, her vil avreise være fleksibelt ut fra behovet for de som skal fly eller 

reise langt. 

 

  

 

 

 


