FK MANDALSKAMERATENE
KVALITETSKLUBB
Dommerkoordinator:
Dommerkoordinator utvelges av sportslig utvalg og godkjennes av styret.
Dommerkoordinator rapporterer til sportslig leder og har møterett i sportslig utvalg
Dommerkoordinatorens kontaktinformasjon legges ut på klubbens hjemmeside
Rollebeskrivelse:
Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er
helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere.
For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger
godt til rette.
For å være en kvalitetsklubb må klubben ha en dommerkoordinator.
Dommerkoordinatorens oppgave er


å ha god kontakt og godt samarbeid med:
•Klubbens dommere.
•Klubbens styre og administrasjon.
•Lagledere og trenere.
•Fotballkretsen.



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



legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede
disse i kamper.



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



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



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



tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag,
herunder også deltakelse på treningsleirer.



utarbeide en handling og tiltaksplan – årshjul for aktiviteter med fokus på
dommerutvikling

FK MANDALSKAMERATENE
KVALITETSKLUBB
Årlig handlingsplan:
Dommerkoordinator skal legge frem forslag til handlingsplan foran hver sesong for styret for
vedtak.
Når handlingsplanen er godkjent er det klubbens administrasjon som skal sikre gjennomføring
sammen med dommerkoordinator.
Handlingsplanen skal inneholde minst følgene ang klubbens dommere
o
o
o
o
o

Oversikt over klubbens kretsdommere
Oversikt over klubbens rekrutteringsdommere
Oversikt over klubbens klubbdommere
Forslag til dommerkontrakter
Forslag til klubbdommerkontrakter

Handlingsplanen skal inneholde minst følgene ang tiltak for rekruttering av nye dommere
o Forslag til rekruttering av kretsdommere
o Forslag til rekruttering av rekrutteringsdommere
o Forslag til rekruttering av klubbdommere
Rekruttering
Spillere som fyller 14 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år.
Dette kurset kjøres i forkant av hver sesong (april) og deltakerne vil få mulighet til å
praktisere dømmingen under vårens 7er kamper.
Disse dommerne vil også være våre klubbdommere under turneringen klubben avvikler i
august hvert år, Lindesnes Cup.
Som et ledd i FAIR PLAY satsningen til klubben vil alle medlemmer det året de fyller 14år få
gjennomført klubbdommerkurset i klubbens regi.
Nye dommere i klubben rekrutteres dermed fra 14 år og har sin ilddåp under våre lokale
turneringer.
Opplæring:
Klubbdommerkurs kjøres 1 gang pr år i forbindelse med sesongstart.
Dette kjøres i samarbeid med kretsen i lokalene til klubben sammen med dommeransvarlig i
klubben.

FK MANDALSKAMERATENE
KVALITETSKLUBB
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 2 ganger pr år.
Tilrettelegging og stimuli overfor dommerne fra klubbens side
Klubben dekker utgifter til dommerutstyr som dommerdrakter, fløyter, klokker etc. iht
gjeldene avtaler
Alle som dømmer i klubben får godtgjørelse i henhold til satser fra kretsen i tillegg vil
dommerne få dommerutstyr som de trenger for å gjøre en god innsats iht. gjeldene avtaler
Alle avtaler skal godkjennes av klubbens styre.

