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Ansvar og oppgaver for dommerkoordinator 

Nesodden Fotball har en dommerkoordinator som er ansvarlig for rekruttering og 

utvikling av dommere i klubben.  Dommerkoordinator er per i dag Reidar Thomassen.  

 

Ansvarsområde 

 Hovedmålet er å sikre at klubben til enhver tid har tilstrekkelig antall dommere, 

i alle aldersklasser, samt fordeling i henhold til de lag som spiller i serier og 

cuper satt opp på Nesodden.  

 For å sikre kamper gjennomført med kampledere til aldersbestemte klasser 

(for deres eget nivå) som har kjennskap til regler, samt rekruttere og beholde 

disse lengst mulig. 

 Rekruttere nye dommere av begge kjønn til klubben, og sørge for at 

dommerne i klubben trives i den rollen de har.  

 Gi dem kjennskap til regler ihht. NFF’s målsetning om Barne- og 

ungdomsfotballen, samt veiledningsprinsippet i barnefotballen. 

 Ha ansvaret, i samarbeid med fotballstyret, for at klubben til enhver tid har 

nødvendig antall dommere som kreves, med tilhørende og oppdatert 

kompetanse. 

 Ha fullstendig oversikt over dommerne i klubben. 

 Være representert i fotballstyret. 

 

Hovedoppgaver 

 Utarbeide en handling og tiltaksplan - årshjul - for aktiviteter med fokus på 

dommerutvikling. 

 Motivere og arbeide for å rekruttere flere dommere i alle alderstrinn. 

 Ha et nært samarbeid med lagledere, trenere og spillere.  Det er gjerne slik at 

noen i en klubb vil slutte å spille fotball.  Det er viktig å fange opp slike signaler 

tidlig med tanke på rekruttering til dommer. 

 Representere dommerne innad i fotballstyret og andre relevante fora. 
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 Ha oversikt over til enhver tid relevante kurs og sørge for at dommere har 

nødvendig kompetanse. 

 Ansvarlig for å sette opp relevante kurs for dommere, samt være ansvarlig for 

gjennomføringen av disse. 

 Fordele dommeroppdrag. 

 Ansvarlig for at klubbens nettside har korrekt og oppdatert informasjon om 

dommerne. 

 Gjennomføre kompetansesamlinger for klubbens dommere. 

 Ha fokus på sosialt samvær og at det skal være GØY å være dommer for 

Nesodden Fotball. 

 Ha medansvar for oppfølging og vurdering av dommere i klubben. 

 Oppsett skal utarbeides, og dommerkoordinator eller annen dommerfagperson 

bør være tilstede under cuper arrangert av Nesodden Fotball. 

 

Rekruttering 

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år. Dette kurset kjøres i 

forkant av Energihuset Cup før påske. Deltakerne får da praktisere dømmingen 

under denne cupen. Disse dommerne vil også være våre klubbdommere gjennom 

sesongen fro miniputter og lilleputter samt under høstcupen. Nye dommere i klubben 

rekrutteres dermed fra 13 år og har sin ilddåp under våre lokale turneringer. 

 

Opplæring 

Klubbdommerkurs kjøres 1-3 ganger per år ved behov og helst i forbindelse med 

lokale cuper. Dette kjøres i samarbeid med kretsen i klubbhuset på Berger. 

 

Dommerforum 

Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. 

Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dette kjøres X 
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ganger pr år. Nesodden Fotball har også en egen gruppe for lokale dommere på 

Facebook. 

 

Tilrettelegging og stimuli overfor dommerne fra klubbens side 

Klubben stiller med dommerutstyr som dommerdrakter, fløyter, etc. Alle som vil 

dømme i klubben får en liten godtgjørelse pr. kamp i henhold til satser vedtatt av 

styret. 

I tillegg vil dommerne få dommerutstyr som de trenger for å gjøre en god innsats.  

 

For inspirasjon og motivasjon nomineres det etter endt sesong noen dommere som 

har utmerket seg i sesongen. Av disse tildeles en pris i forbindelse med årsavslutning 

på klubbhuset for ”Årets dommer”. 

 


