
  26.10.20 

Kampvert – Korona 
 

Instruks 

● En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en 
fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket: 

● Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester 

● Kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. 

● Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. 

● Kampverten har på kampvert-vest. 
 

Hvert lag må ha en kampvertansvarlig. Det å være kampvert kan flere være, men det er kampvertansvarlige 
sin jobb at andre som tar denne jobben får den nødvendige infoen som trengs.  

Kampverten må møte i god tid før kampen slik at motstanderlag og dommere blir tatt godt imot.  
Ca. 30 min før på barnefotballen og 1 time før på 11er der de skal ha garderobe. Garderobe benyttes ikke 
pr. dags dato. 

Før kampen: 

● Ta på kampvert vest. Henger i første garderoben når du går inn i klubbhuset.  

● Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. Garderobe benyttes ikke pr. dags dato 

● Ønske velkommen begge lag og dommer. 

● Kampverten har ansvar for registrering av spillere og tilskuere for sin kamp og påse at de følger 
gjeldene smittevern regler. Bruk klubbens liste. Denne sendes Jens Stenberg Berg ved kampslutt på 
mail: jens.stenberg.berg@gmail.com.  

● Tilskuere skal opp på tribunen ved kamper på gress og bak gjerde opp på gresset på 
kunstgressbanen.  

● Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart. Info Fair-Play møte. 

● Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.  
 
Under kampen: 

● Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. 

● Prate med dommer i pausen. 

● Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. 

● Påse at alle tilskuere holder seg i god avstand fra sidelinja 

● Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 
 
Etter kampen 

● Bistå i å organisere Fair play-hilsen. 

● Takker begge lag og dommer. 

● Rydde rundt banen etter kampslutt 

● Kampvert/lagleder har ansvar for at toaletter, dører og kontaktflater blir vasket ved endt kamp. 
 

Dommergodtgjørelse:  

● Fylle ut dommerskjema og kvittering legges i plastlomme mellom toalettene på klubbhuset. 
Plastlomma blir tømt en gang i uka og betalingen foretas via bank.  

○ 200,- 7 er og 5 er 
○ 250,- 3 er aktivitetskveld 

● Dommere satt opp av kretsen, sender dommerregning direkte til Runar runjens@online.no. 
 
Kampvert er en dugnadsjobb som vil bidra til en positiv tone i forkant, under og etter kampen og gjestende 
lag syns det er hyggelig å komme til Solbakken. Dette vil også lage trygge og gode arenaer for barna våre.  

Takk for at du bidrar til å lage en god ramme rundt kampene våre! 

mailto:jens.stenberg.berg@gmail.com
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fair_play-motet.pdf

