
 

 

Dommeroppfølging 2022 

Kjære trenere og lagledere. 

Våre klubbdommere innehar en viktig rolle for at vi skal kunne avvikle alle kampene våre på 

Tømmermyra gjennom en hel sesong.  Vi må ta godt vare på disse så godt som mulig: ingen 

dommer, ingen kamp.. 

Dommerkontakten i klubben vil følge opp hver enkelt klubbdommer etter beste evne, men 

med rundt 14 aktive klubbdommere blir det allikevel begrenset hva dommerkontakten 

rekker. Dere som er trenere/lagledere, som følger alle kampene på deres lag, kan her spille 

en viktig rolle i klubbens dommeroppfølging. Styret håper dere derfor følger følgende 

prinsipper ved våre hjemmekamper, der klubbens egne dommere leder kampene: 

- Bidra til å skape en trygg og positiv ramme for dommeren. Husk at dommerne våre er 

unge og uerfarne, og trenger positive opplevelser tilknyttet dommergjerningen sin. 

- Dersom dommeren selv ikke tar initiativ til å hilse på dere som lagledelse før kampen, 

hjelp han/henne gjerne med å opprette denne kontakten, også med bortelagets 

lagledelse. I mange tilfeller kan dette gjøre jobben som dommeren skal gjøre mindre 

skummel, hvis han/hun har «kjente fjes» å forholde seg til på benkene. Dette er 

«Fair-play møtet» der dere lagledere hjelper dommeren til å sette rammen for 

kampen; felles forståelse for «pressfri» sone, og tydelig bruk er fløyta er et gode 

tema. 

- Vær en støttespiller for dommeren undervegs i kampene, selv om ikke alle 

avgjørelser er riktige. Ta tak i egne spillere som eventuelt protesterer mot 

dommeren, og tørr å si ifra på en høflig og ordentlig måte også til foreldre/publikum 

som går over streken. 

- Gi gjerne dommerne konstruktive tilbakemeldinger, særlig på mer generelle ting i 

dømmingen (eksempelvis blås gjerne hardere i fløyta, vis gjerne tydeligere hvilken vei 

innkastet skal være osv.). Ikke ta utgangspunkt i enkeltavgjørelser du var uenig i da 

det er sjelden særlig fruktbart. 

- Vent imidlertid med disse tilbakemeldingene til kampen er ferdig, og det kun er dere 

som trenere/lagledere og dommeren som er til stedet (så langt det lar seg gjøre). Ha 

minst like stort fokus på det som var bra, som det som kan bli bedre. 

På forhånd takk for hjelpen med oppfølgingen av klubbdommerne våre! 

Hilsen dommeransvarlig Ottar Randgaard og Stian Undbekken på vegne av Styret i Brøttum 

IL Fotball. 

 


