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1. Hvem setter opp dommer i barnefotballen?
Dommeransvarlig setter opp klubbdommer til alle kamper i barnefotballen før sesongstart. Dette
er normalt ungdom eller spillere fra andre lag (fra 13 år) som har hatt klubbdommerkurs. Dersom
det ikke finnes nok klubbdommere må Lagleder skaffe dommer til sitt lag. Da er det vanlig at
foresatte eller trenere bidrar. Det kan også være en trener fra motstanderlaget. Lagleder må til
enhver tid holde seg oppdatert om kamper, dommere og endringer. Det anbefales å ta kontakt
med dommeren dagen før kamp, for å unngå misforståelser.
2. Hvem setter opp dommer for ungomdsfotball eller seniorlag?
Fotballkretsen setter opp dommer i ungdomsfotballen og seniornivå så langt dette finnes.
For de yngste klassene kan det mangle dommer, og Lagleder må holde seg orientert via
kampoppsettet på fotball.no om dommertildeling. Ved manglende dommer kan det benyttes
klubbdommere, men det anbefales å legge ut forespørsel til kretsen om tildeling av kretsdommer.
3. Dette må du gjøre hvis du skaffer dommer selv (gjelder fra ungdomsfotball)
Det finnes egne lister med dommeren på nettsidene til kretsen. Du kan derfor skaffe dommer selv
om det skulle bli aktuelt. Hvis du har booket en dommer må du sende melding til kretsen på
eget skjema: https://fotball.formstack.com/forms/innmelding_dommer
4. Trenger du hjelp til å skaffe dommer (vær tidlig ute)
Kretsen har en egen løsning i sin nettløsning FIKS, der dommere kan velge blant ledige kamper.
Trenger du hjelp til å finne dommer kan dette være til god hjelp, men vær tidlig ute. Behov for
dommer meldes på skjema: https://fotball.formstack.com/forms/behov_dommer
5. Endring av kamp, bytte av dag, tid, bane etc.
Ved endring av kamp må Lagleder sørge for at dommer er tilgjengelig. Når endring er fastsatt
skal dette meldes inn til kretsen som en omberamming eller utsettelse. Dette gjøres på sidene til
kretsen på eget skjema: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-ogkontrakter/omberamming/
Flytting av kamper må være avtalt mellom lagene før det kan meldes inn.
Vær oppmerksom på at endring av kamp under 1 uke medfører gebyrer fra kretsen.
6. Betaling av dommere
Alle dommere får betaling for kamper. For klubbdommere utbetales dette i kiosken (eller ved
utlegg fra lagleder hvis kiosken er stengt). Kretsdommere skal sende regning på e-post til
klubbens kasserer (kasserer@dalenil.no) eller hovedadresse. Regning kan eventuelt også
legges i postkassen på klubbhuset. Informasjon om honorar finnes i klubbkiosken.
7. Lagenes ABC …
Fotballkretsen har egne sider på fotball.no med god informasjon om alle forhold rundt
administrasjon av lag og kamper. Det er Lagleder som er ansvarlig for alle administrative forhold
rundt sitt lag (ikke trener). Det anbefales alle lagledere å gjennomføre lederkurs 1 i kretsen.
Merk at alle henvendelser som gjelder kamprapporter til krets (gjelder ungdom/senior) skal
sendes til: akershus.fotball@fotball.no (se også egen instruks for Fiks).
For mer informasjon: https://www.fotball.no/kretser/akershus/aktivitet/lagenes-abc/

