Kampinstruks ‐ Arena
Det er hjemmelagets klubb som er arrangør av en fotballkamp. Dette innebærer at klubben
har ansvaret for at banen er klargjort til kampen (målnett, merking, hjørneflagg og
linjeflagg). Mangler skal rettes opp før kampstart. Lagleder for første kamp på gjeldende
kampdag er ansvarlig for oppfølging.
Viktige punkter:

- Kioskvakter skal være organisert (husk nøkler – se egen instruks)
- Kampvert med Fair Play ansvar skal være fastsatt (kamper 6-14 år)
- Garderober og toaletter skal være tilgjengelig og rene (nøkkel i kiosk)

Huskeliste for lagleder:

















Ved uklarheter, ta kontakt med motstander dagen før kampen for kampbekreftelse.
Legge inn kamptropp i Fiks (fra 13 år) og skrive ut kamprapport (frist 3 timer før).
Vær oppmerksom på gebyrer (!) dersom kamper må flyttes (skal meldes krets).
Sjekke oppsett av dommer, ta kontakt med dommer hvis noe er uklart.
Sjekk farge på bortelagets drakter (arrangøren skal om nødvendig skaffe
gjestende lag et annet draktsett / vester – ligger i kiosken).
Sjekk lysforholdene og status for lysanlegg.
Klargjøring av banen - merking, hjørneflagg og linjeflagg (konf. banekomite)
Ref: Kampreglementets § 13-6 om konsekvensen av forsømmelse fra arrangøren
Baller (arrangøren skal holde minst 3 godkjente matchballer).
Kamprapport (gjelder fra 13 år ) skal signeres etter kamp.
Ordne med egen Fair play vest til Kampverten (på plass senest 30 min før kamp).
Ved spesielle hendelser, rapportere skriftlig til fotballansvarlig etter kampen.
Oppgjør til dommere (utbetales fra kiosk til klubbdommere, regning skal signeres)
Er kiosken stengt må lagleder legge ut for beløpet, med refusjon fra klubb
For senior betales dommer normalt via bank. For 5er er betaling kr 150,for 7er/barn kr. 200,- og 7er/senior kr. 350. For 11er gjelder egen dommerregning.
Send inn kampresultatet på SMS
SMS til 2303: ”Resultat kampnummer mål_hjemmelag–mål_bortelag” umiddelbart
etter kampslutt (gjelder kun for klassene f.o.m. 13 år og oppover). Eksempel:
Resultat 02220101001 4-4.
Gå over banen etter kamp – tette skader, - eventuelt melde til banekomite.

Kontaktpersoner i klubb:
Kioskansvarlig:
Banekomite:
Materialforvalter:
Fotballansvarlig:
Sportslig leder:

mangler
Per Aas / Kjell Sagen
Kristine Østreng
Thomas A. Sagen
Per Mathisen

kiosk@dalenil.no
bane@dalenil.no
kristine@dalenil.no
fotball@dalenil.no
per@dalenil.no

tlf.
tlf. 99577708 / 91654610
tlf. 915 77 106
tlf. 900 63 604
tlf. 909 25 598

Retningslinjer for trenere og lagledere finner dere også i klubbens ABC-veiviser.

www.dalenil.no

