Instruks for kampverter i Hakadal IL Fotball
Alle lag årsklassene 6-16 år i klubben skal utpeke en kampvert til hver hjemmekamp.
Det enkelte lag bestemmer selv hvordan de velges ut, men det kan for eksempel være
lagleder eller det settes opp en rulleringsliste blant foreldrene.
Alle klubber i Akershus fotballkrets er pålagt å ha kampverter tilstede på kamper.
Den viktigste oppgaven til kampverten er å ta vare på dommeren dersom spillere
eller tilskuere oppfører seg ufint. Avbryt kampen om nødvendig!
Kampverten har på seg en kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Vest og kort
hentes i kiosken før kampen og leveres tilbake når kampen er slutt.

Oppgaver:
Før kampen:







Sjekke at garderober, bane og mål er i orden. Hvis du ser at noe ikke er i orden, og
du ikke klarer å fikse det selv – ta kontakt med Lasse Zimmermann (90086591) eller
Carsten Tiem (46357491).
Ønske begge lag og dommer velkommen. Vise gjestene garderoben og svare på
eventuelle spørsmål.
Oppfordre tilskuere til å plassere seg på motsatt side av lagene, og stå godt utenfor
sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte og Fair-play hilsen før
kampstart (http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Fair%20Playm%C3%B8te.pdf)
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.
Vite at hjertestarter er plassert i materialrommet ved den nye kiosken, og ha telefon
tilgjengelig for å kunne ringe ambulanse (113) eller legevakt (116117) hvis behov.

Under kampen:





Støtte dommeren og følge med på at eventuelle reaksjoner mot han/henne er
innenfor rimelighetens grenser. Spørre dommer i pausen om det går bra og om
han/hun har opplevd ubehagelig oppførsel fra spillere eller tilskuere.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og snakke til dem som går over
streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

Etter kampen:




Styret

Takke dommer og begge lag for kampen.
Rydde opp søppel, klær etc. som ligger igjen rundt banen.
Bistå med å ta 5er eller 7er mål bort fra banen om nødvendig.

