
        
 

Retningslinjer ved hjemmekamp 

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. Vi i Skjold IL ønsker at kampene skal foregår innen 

rammer som gir gode opplevelser for alle involverte, spillere, trenere, dommere og tilskuere. For å skape gode 

rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter 

NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. 

Trener/lagleder: Trener eller lagleder møter i god tid før kampstart for å gjøre klar banen og påse at mål, baller, 

kampvertvest og evt. overtrekksvester er klart.  

Dommere: I Skjold IL skal alle dommerne tas godt imot. De skal bli vist til garderobe om de ønsker det. 

Kampert eller trener bør ha kontakt med dommeren i pausen og etter kampen, og alle papirer skal underskrives 

som avtalt.  

Klubbdommere: Dette er ofte unge gutter og jenter som liker å dømme, men som trenger god oppfølging og 

støtte. Ta godt imot dem. Ha med fløyte i tilfelle de har glemt den. Tilby å ta tiden hvis de ikke har 

klokke/mobil. Snakk med de i pausen, oppmuntre de og skryt av dem. Beskytt de mot negative kommentarer og 

tilrop. Etter kampen må de få litt fokus, ros og oppmuntring. 

Kampvert: Hvert lag organiserer kampvert-rollen som det passer best for laget. Kampvert har som oppgave å ta 

imot motstanderlag og dommer og være en positiv stemningsskaper både hos hjemme- og bortelag. En av de 

viktigste oppgavene blir å sørge for at lagene skilles «som gode venner» og ønske alle velkommen tilbake neste 

gang. 

Fair-Play møte: Trenere fra hvert lag har samtale med dommeren før kampen, gå gjennom regelverket og 

generelle misforståelser og oppmuntre til en fair og positiv kamp. 

Formaliteter: Hvert år skal alle trenere og ledere settes inn i reglene for spill, bane og utstyr, slik at de til enhver 

tid har full oversikt. I alle lags bag’er bør det også ligge et regelsett som kan dras frem ved uenigheter. 

I Skjold IL ønsker vi at gjestene våre skal få en fin kampopplevelse og klubben skal legge til rette for at 

kampvert/laget kan koke kaffe til motstanderlag og hjemmelag på klubbhuset. 
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