
 
 
 
 
 
Klubbens hjemmekamper skal avvikles i tråd med NFF`s retningslinjer, og vi betrakte 
gjestende lag og dommere som våre gjester. 
 
Årlig er Fotballavdelings styre, i samarbeid med Avd. Barn-Idrettsskolen ansvarlig for 
opplæringsmøte av «kampverter» og avvikling av kamper. 
 
 
Våre gjester, målsetning: 
Alle gjestende lag og dommere som besøker klubben skal bli servert kaffi under kampen, og 
vi skal medvirke til at når gjester reiser hjem har de hatt en god og hyggelig opplevelse på 
vårt anlegg. 
 
 
Lagleders ansvar: 
 
Før kamp: 

• Ta kontakt med motstander og dommer i god tid, bekreft kampdato, tid, bane og 
garderober. 

• Sjekk utstyr, drakter, baller og at bane er klar og merket. 
 
Kampdag: 

• For lag 13 år og eldre, legg inn spilletropp i FIKS senest to timer før kampstart 
• Print ut kamprapport, som leveres motstanderlag og dommer når disse ankommer 
• Sjekk at garderober er rene og ryddige, hvis ikke må det ryddes. 
• Vis gjestende lag og dommer garderober i samarbeid med kampvert. 
• Medvirke til «Fair-play» hilsen før og etter kamp 
• Sjekke og signere kamprapport etter kamp, motta dommerregning som leveres i 

posthylle til daglig leder for utbetaling. 
• Register resultat etc. i FIKS når det brukes klubbdommer 

 
	  
Kampvert: 
	  
Styret er ansvarlig for ordningen med kampvert, og skal i samarbeid med alle klubbens lag rekruttere 
kampverter i god tid før sesongstart. Dette kan være foreldre/foresatte, spillere i ungdomsalderen fra 
15 år og andre tilegnelige. 
 
Kampvert skal avlaste lagleder/trener i forbindelse med lagets hjemmekamper for å sikre en fin ramme 
rundt kampen. 
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.  
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort.  
 
 
 
 
 

Instruks for avvikling av kamper 
Instruks «Kampvert»  
 
 



 
 
Før kampen:  
 

• Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. 
• Ønske velkommen begge lag og dommer. 
• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor 

sidelinjen. 
• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. 
• Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart. 
• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. 

 
 
Under kampen:  
	  

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 
• Prate med dommer i pausen. 
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over 

streken. 
• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen 
• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 
• Servere kaffi til gjestende lag og deres tilhengere. 

 
 
Etter kampen  
	  

• Bistå i å organisere Fair play-hilsen.  
• Takker begge lag og dommer.  
• Rydde rundt banen etter kampslutt (i samarbeid med spillerne)  
• Rapportere eventuelle uønskede, og meget positive, hendelser til klubbens styre ved 

styreleder, som har ansvaret for å følge dette opp. Dette gjelder både eget lag og 
motstander, samt tilhengere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


