REGLER FOR DØMMING
NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL
(Revidert januar 2017)

1. Generelt
1.1. På NM dømmes alle klasser.
1.2. På NM benyttes fem dommere.
1.3. Til NM er det konkurransekomiteen i NTL som tar ut dommere og bestemmer hvilke
klasser de skal bedømme. Den som stiller som dommer må ha inngående kjennskap
til den musikkform han/hun skal bedømme.
1.4. Regler for dømming samt retningslinjer for den aktuelle konkurransen sendes
dommerne i forkant av arrangementet.
1.5. Det skal foreligge noter i alle klasser unntatt gammeldans, gammeldans solist,
durspill solist/-duett, underholdningsmusikk U2, varietè og åpen klasse. Deltakerne
har ansvar for å medbringe noter i 3 eksemplarer til konkurransen. Arrangør formidler
disse videre til dommerne før konkurransestart. Dommerne leverer tilbake notene til
sekretariatet etter endt konkurranse.

2. Dømming
2.1. Hver dommer benytter en poengskala fra 0 – 50. Prestasjonen til deltageren deles opp
i følgende skala:
Nivå 5 50-46 poeng Særdeles god prestasjon
Nivå 4 45-34 poeng Meget god prestasjon
Nivå 3 33-20 poeng God - akseptabel prestasjon
Nivå 2 19-10 poeng Noenlunde - ikke oppsiktsvekkende prestasjon
Nivå 1 9-0 poeng

Lite tilfredsstillende nivå

2.2. For å få norgesmestertittelen, må deltakeren oppnå minst 100 poeng i sin klasse.
Dette tilsvarer ”meget god prestasjon” i poengskalaen.
2.3. Under konkurransen setter hver dommer opp sine poeng på en kladd i påvente av
dommermøte.
2.4. Dommermøtet gjennomføres i lukket rom der konkurranseleder sammen med
dommerne avklarer hvordan hver dommer har utnyttet poengskalaen. Dette betyr at
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hver dommer forteller hva høyeste og laveste poengsum er. Deretter har hver dommer
mulighet til å justere sin skala oppover, nedover, utvide eller innskrenke. Dette for at
alle dommerne skal telle like mye og at ingen konsekvent skal strykes. Det er ikke
tillatt å diskutere deltagernes prestasjoner, navngi deltagere etc. under dommermøtet.
2.5. Hver dommer leverer deretter sin endelige og selvstendige avgjørelse til
konkurranseleder. Dommerskjemaene skal signeres og kan ikke omgjøres.

3. Utregning
3.1. Utregningssekretariatet vil få en poengsum fra hver dommer og skal regne ut
plasseringsrekkefølgen for hver deltager på skjema 2.
3.2. Når konkurransen gjennomføres med fem dommere strykes deltakerens høyeste og
laveste poengsum fra dommerne før de resterende tre poengsummene summeres.
3.3. Den sammenlagte poengsummen gir grunnlag for plasseringsrekkefølgen og må
kontrolleres nøye.
3.4. Lik poengsum gir delt plass.
3.5. Det skal utarbeides resultatliste over deltagerne med plasseringsrekkefølge og
poengsum.
3.6. Hver deltager/gruppe mottar en kopi av skjema 2.
3.7. Skjema 2, resultatlistene og programmet arkiveres av NTL i fem år.
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