
Klubbdommerinstruks 2022 
 

Ansvar dommer 

• Møte opp i god tid før kamp. Minst 20 minutter før kampstart. 

• Ha alltid med dommerdrakt, fløyte, klokke og noe å skrive på og med 

• Gjennomføre «Fair play-møte» med trener/lagleder begge lag 

o I Fairplaymøtet forteller du hvordan du vil at skal være.  

o Hvor lange omgangene er 

o At pressfri sone er helt til forsvarer har tatt imot ballen fra keeper. Da kan 

motstanderen løpe inn på banehalvdelen. At du vil at trenerne forklarer dette til sine 

spillere før kampen. At du vil veilede på innkast.  

• Bytting av kamper gjøres på Messenger i gruppa for Foresatte til klubbdommere 2022 

• Kvittere ut på liste i kiosken etter dømt kamp slik at du får betaling etter vårsesong og 

høstsesong 

• Betalingen er 150 kr og en drikk fra kiosken pr kamp  

Ansvar foresatte 

• Følge opp at dommer stiller på oppsatt kamp, og hjelpe til med organisering ved bytte av 

kamp på Messengergruppen for Foresatte av klubbdommere 2022 

• Være med på og følge opp dommer på kamp dersom det er behov for det 

• Se også dokumentet for oppfølging av klubbdommere for flere tips: 

http://brottum-il.no/wp-content/uploads/2016/10/Dommeroppf%C3%B8lging-2022.pdf 

Ansvar lagleder 

• Kontakte dommeren dagen før hjemmekamp (se navn og telefonnummer i kampoppsettet).  

o Dommerne får i starten av sesongen info om hvilke kamper de skal dømme av 

styret/dommeransvarlig, men dette er tenkt som en påminnelse  

• Ta imot dommeren 

• Gjennomføre «Fair play-møte» med dommer og motstanderlagets trener/lagleder 

• Støtte dommeren og påse at det ikke er ubehagelige, frekke og nedlatende kommentarer 

mot dommere fra publikum, lagledelse eller spillere. 

• Prate med dommer i pausen. 

• Ved flytting av kamper må lagleder gi beskjed til dommer, sjekke at dommer kan, ev. finne ny 

dommer.  

Ansvar klubbdommeransvarlig 

• Gjennomføre dommerkurs 

• Være til stede og veilede alle dommere minst en kamp i løpet av sesongen 

• Tilby veiledning ved behov 

• Oppfølgingsmøte samlet med alle dommere etter sesongen 

Ansvar styret 

• Sette opp to dommere på kamper slik at alle klubbdommere blir raskere trygge som 

dommere. Kontaktperson Christian 

• Kvitteringsliste og utbetaling til konto av honorar til 1. juli og 1. november. Kontaktperson 

Torgeir 
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