Orkanger IF Fotball
Stillingsbeskrivelse Dommeransvarlig

1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgaver er å ha god kontakt og godt
samarbeid med:
-

Klubbens dommere
Klubbens styre og administrasjon
Lagledere og trenere
NFF Trøndelag
Delta på statusmøter for dommeransvarlige i kvalitetsklubb innkalt av NFF
Trøndelag 3-4 ganger pr år

2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde
nok dommere i forhold til antall lag.
-

Skape et dommerutviklingsmiljø i form av møter gjennom sesongen
Sørge for at klubben holder 9`erkurs for de som trenger det.
Ha deltakere på rekrutteringsdommerkurs hvert år

3. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre
oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
-

Oppfølging av aktuelle klubbdommere til 9`er kurs og deretter rekruttdommerkurs.
Ha som mål å rekruttere jentedommere

4. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i
klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
-

Dommeransvarlig skal ha ansvar for en årlig regelgjennomgang med klubbens spillere i
ungdomsfotballen.

5. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens
utstyrsavtale.
-

Rutiner ved innkjøp er at materialforvalter bestiller utstyr og deler ut utstyr til hver
dommer så alle dommerne får det de trenger i forhold til hvilken rangering de har.

6. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen
med klubbens lag.
-

Treningssenter til de som ønsker det.
Dommere til internkamper.

Oppfølgingsplan
-

-

Dommersamlinger med klubbens dommere gjennomgang av rutiner og regler i forkant
av sesongen gjerne flere ganger i perioden januar-april. Gjerne kombinert med sosialt
innhold som f.eks. Fotballkamp på tv, pizzakveld i klubbhuset.
Møte rett etter endt vårsesong der man tar deler erfaringer med de andre dommerne i
klubben.
Oppfriskingsmøter med regler og rutiner før oppstart vår og høstsesong.
Avslutning for dommerne etter endt sesong, en sosial sammenkomst.
Rekrutteringsdommere får egen fadder som skal bidra til en ordentlig start på
dommerkarrieren. Gjensidig plikt til å kontakte hverandre. Det settes krav til antall
kamper fadderen ser.

Rekrutteringsplan
-

Klubben bruker sine kanaler på facebook og hjemmeside for å spre informasjon om kurs.
Regelgjennomgang med lagene i klubben der de også informerer om kurs.
Samarbeid med trenerne på G13 – 16 år for å minske frafallet med å tilby de
dommerkurs.
Samarbeide med naboklubbene, dommeransvarlig og eventuelt ledere deltar.

Gjennomføring av oppfølgingsplan
-

-

Dommersamling med klubbens rekrutt- og kretsdommere (9`er- og 11`er-fotball)
Antall samlinger og tidsperioder:
1-2 samlinger i januar – mars
1 samling i juni ved skoleslutt
1 samling i august ca 1. uke før skolestart
1 samling i november/desember
Innhold:
Januar – mars: Hovedfokus på rutiner før, under og etter kamp + nye retningslinjer fra
NFF
Juni: Evaluering av sesong for hver enkelt dommer og samarbeid med fadder
August: Repetisjon av rutiner før, under og etter kamp + regler/retningslinjer
November/Desember: Fokus på sosialt samvær og avslutning av sesongen

Gjennomføring av rekrutteringsplan
1 Klubbdommerkurs
Innhold
-

-

Teorikurs med gjennomgang av regler for barnefotballen
Gjennomføres i løpet av 1 teorikveld på ca 3 timer
Praktisk dømming med veiledning i forbindelse med Orkland Sparebankcup og eventuelt
andre cuper i nærområdet.
Tidsperiode
Teorikurs gjennomføres uka før Orkland Sparebankcup i begynnelsen av september. Ved
stor interesse kan teorikurs gjennomføres før seriestart på våren.

2 Informasjon om kurs
-

-

Facebook
Informasjon om kurs deles kontinuerlig 1 gang i uken den siste måneden før kursdato
med link til klubbens hjemmeside.
Gjelder alle dommerkurs som arrangeres av klubben eller NFF Trøndelag
Hjemmeside
Informasjonen legges ut 1 måned før kursdato med informasjon om påmelding,
kursinnhold og kursdato
Gjelder alle dommerkurs som arrangeres av klubben eller NFF Trøndelag
Klubbdommerkurs arrangert av klubben (5`er og 7`er-fotball)

-

Klubbdommerkurs arrangert av klubben (påbygging 9`er- fotball med offside)
Rekruttdommerkurs arrangeres av NFF Trøndelag (9`er- og 11`er- fotball)

3 Regelgjennomgang med lagene i klubben
Innhold
-

Gjennomgang av årlige retningslinjer fra NFF med eventuelle regelendringer

Hvilke lag skal delta
-

Alle trenere/lag i aldersgruppen 13 – 19 år + seniorlag bør gjennomgå dette før hver
sesong

Hvordan dette skal gjennomføres
-

Gjennomføres ved å samle minst 1 trener/lagleder fra hvert enkelt lag fordelt på 2
kvelder
Deltakere på gjennomgangen har da ansvaret for å formidle dette til sine respektive lag

Samarbeid med trenerne på lagene 13 – 16 år
Formål
-

Tettere dialog med lagenes trenere og lagledere
Minske frafall av spillere som faller ut av fotballmiljøet
Hovedprioritet er de spillerne som spiller fotball for å ha det gøy i breddefotballen på
2`er- og 3`er- lag, men vurderer å legge opp. Dette for å holde de innenfor fotballmiljøet
og fortsatt ha en tilknytning til både klubb og venner.

Hvordan dette skal gjennomføres
-

Klubbens dommeransvarlig inviteres på spiller-/lagsmøter 1-2 ganger i året med formål å
gi spillerne en bedre forståelse av dommerrollen og bedre forståelse av spillet.
Tilby de som har lyst og motivasjon til å ta dommerkurs
Tettere dialog med lagets trenere og lagledere underveis i sesong for å kartlegge mulig
frafall av spillere

Samarbeid med naboklubbene, dommeransvarlig og ledere deltar
Formål
-

Fremheve gevinstene ved å ha dommer og konsekvensene ved å ikke ha dommere

-

Skape en felles forståelse for dommerrollen og oppgavene de dommeransvarlige har
imellom klubbene
Bør gjennomføres før og etter sesongen.

