
 

 

 

NFF kvalitetsklubb – et løft for barn og unges fremtid i Batnfjord IL 

 

DOMMERANSVARLIG 

 

Dommeransvarliges viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:   

- Klubbens dommere   

- Klubbens styre og administrasjon   

- Lagledere og trenere   

- Fotballkretsen    

 

1. Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i 
forhold til antall lag.       
 

2. Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse 
i kamper, samt sørge for at dommerne trives og har det bra. 

 

3. Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og 
etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.   

 

4. Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med 
spillerne.   

 

5. Ha oversikt over til enhver tid relevante kurs og sørge for at øvrige dommere har 
nødvendig kompetanse. 

 

6. Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.   

 



7. Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, 
herunder også deltakelse på treningsleir.   
 

8. Sørge for optimal fordeling av dommeroppdrag. 

 

9. Ha medansvar for oppfølging og vurdering av dommere i klubben. 

 

10.  Heve dommerens status i klubben. 

 

11. Dommeransvarlig skal utarbeide dommeroppsett og skal være til stede på Batnfjord  

 

12. Eksternt samarbeid med andre dommeransvarlige. 

 

Dommeransvarlig er den viktigste tillitspersonen til en dommer, og er leder for klubbens 

”dommerlag”, på samme måte som en trener er det for sitt lag. 

Overordnet mål for dommeransvarlig er å rekruttere, beholde og utvikle dommere i 

klubben. 

 

Bakgrunnen for at Batnfjord Idrettslag ønsker å satse på utvikling av dommermiljøet, er 

bl.a. å: 

 Unngå bøter og gebyrer for klubben 

 Redusere dommerkostnader (mindre reisegodtgjørelse) 

 Lette arbeidet med dommeroppsett i barnekamper/andre kamper klubben selv må 
stille med dommer 

 Øke fleksibiliteten ved forfall og bytter 

 Skape bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere, 
trenere, spillere og foreldre i klubben 

 Sørge for langsiktig lederrekruttering 

 Beholde unge og voksne i klubbmiljøet 

 Oppnå godt omdømme for klubben 

 Øke nivået på dommerstanden 
 

 

 

 


