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1. Bakgrunn for krav om dommeransvarlig:
Rekruttering av dommere og ikke minst å beholde dommere er en utrolig viktig
oppgave i en fotballklubb. Vi har egen dommeransvarlig som har kontakt med
dommerne i klubben og hjelper dem. Men han kan ikke gjøre alt alene. Derfor: Vi må
alle gå foran som gode eksempler for våre utøvere og vise respekt for den viktige og
ikke minst vanskelige oppgaven dommerne har. Spillere som ønsker det vil få
mulighet til å ta dommerkurs i regi av NFF Hålogaland. Dette arrangeres hver
vinter/vår. Klubbdommere som ønsker videreutdanning må ta kontakt med
dommeransvarlig. Det er viktig å være spesielt oppmerksomme på om det er aktuelle
dommerkandidater blant de spillerne som gjerne er ferdige med aldersbestemt fotball,
og som kanskje ikke har de store ambisjonene som fotballspiller lenger og derfor
vurderer å gi seg med fotballen. Klubben bør informere disse spillerne om muligheten
til å begynne som fotballdommer, og også tilby kursing. Trenere og lagledere skal ha
respekt for dommere og gi alle klubbdommere positive tilbakemeldinger og
veiledninger etter kampene, samt ta imot dem når disse kommer for å dømme
kamper.

2. Stillingsinstruks:
• Være et kontaktpunkt for alle dommere i klubben, samt også et bindeledd
mellom klubbens dommere og kretsen.
• Rekruttere, beholde og følge opp dommere.
• Legge til rette for kurs. Veiledning.
• Holde kontroll på kontaktinfo, kvalifikasjonene(les hvilke kurs) mv., som våre
dommere innehar.
• Holde kontroll og sørge for korrekt utstyr til dommerne.
• Samarbeid med klubbens styre og administrasjon
• Dommerne skal ha en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
• Ha en plass i klubbens sportslige utvalg.
• Heve dommerens status i klubben
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• Ansvar for dommere til interne turneringer
• Årshjul for dommere legges inn i årshjul for sportslig utvalg.

3. Årshjul for dommeransvarlig
Januar:
Februar/mars:

Mai/Juni:

August/september:

November / desember:
•

Klubbdommerkurs høst

4. Publisering
Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside
http://www.medkila-il.no/

