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1. Hvem utnevner dommeransvarlig
Dommeransvarlig utnevnes av styret i fotballgruppa, eller av lederen for gruppa. I dennes fravær
utnevnes rollen direkte av klubbstyret. Det er en fordel om dommeransvarlig selv har bakgrunn
som dommer, men det er ikke et absolutt krav.
2. Rollen i klubb
Dommeransvarlig er bindeleddet mellom dommere – klubb – og krets, og er også obligatorisk
medlem av Sportslig utvalg.
3. Hovedoppgaver
- Sammen med styret ha hovedansvar for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold
til antall lag. Mangel på dommere medfører økte avgifter fra krets til klubb.
- Legge til rette for dommerkurs i klubb eller krets, for de som ønsker dette.
- Følge opp dommerne gjennom kampsesongen, med samtale, støtte og veiledning.
- Fordele dommeroppdrag lokalt i klubben etter behov.
- Sørge for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet, på lik linje med spillerne.
- Sørge for at dommerne får nødvendig utstyr til dommeroppgaven (dekkes av klubb).
- Sørge for at dommere får et eget treningstilbud, om de skulle ønske det.
- Følge opp eventuelle saker rundt Fair play og hendelser som måtte oppstå i kamp.
4. Klubbdommere
For Dalen IL er klubbdommeroppgaven ekstra viktig for å kunne rekruttere og utvikle dommere.
Alle spillere som kommer inn i ungdomsfotballen (fra 13 år) skal gis et klubbdommerkurs som
grunnlag for rekruttering. Selv om spilleren ikke ønsker å dømme, er et klubbdommerkurs
viktig for å utvikle forståelse for spilleregler og Fair play. Kurset er derfor obligatorisk.
Dommeransvarlig arrangerer klubbdommerkurs for alle spillere fra 13-årsklassen
årlig før seriestart. Akershus fotballkrets kan stille med instruktør ved behov. Ved få deltagere kan
det også søkes samarbeid med naboklubber (Fet IL). Lagledere og trenere skal oppfordres til å
delta. – Det kan gjerne også inviteres foresatte.
5. Kompetanse, regler og dommerstigen
All informasjon rundt dommere ligger på: https://www.fotball.no/kretser/akershus/dommer/
Klubbdommere: fra 13 år (kurs i klubb)
Rekrutteringsdommere: fra 15 år (kurs i krets)
Kretsdommere utnevnes videre etter gjennomgått skoleringsløp.
Kurs i krets avholdes flere ganger pr år, og alle kostander dekkes av klubb og krets.

