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Styret RILFO, Sportslig leder
Sportslig leder, annen dommer i dommerutvalg
Sportslig utvalg
Sørge for god dommerutvikling i klubben. God kontakt og godt samarbeid
med klubbens dommere, klubbens styre, klubbens sportslige utvalg,
lagledere, trenere og fotballkretsen.
Bidra med å heve dommernes status i klubben.
Delta på møteplasser for dommere som kretsen setter opp.
Lede dommerutvalg – som skal bistå dommeransvarlig med gjennomføring
av ansvarsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Disse blir klubben målt på opp mot TFK og Kvalitetsklubb:
1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt
samarbeid med Klubbens dommere, Styret og administrasjon (sportslig
utvalg), lagledere og trenere og Trøndelag Fotballkrets
2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde
nok dommere i forhold til antall lag.
3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og
følge opp og veilede disse i kamper. Sammen med klubben
gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det skal
legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre
oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i
klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens
utstyrsavtale/retningslinjer for utstyr.
7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen
med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer

Røros IL Fotball

Utarbeide en plan for rekruttering og videreutdanning av dommere.
Bistå lag som spiller 7’er og 5’er fotball med å stille kampveileder til alle
hjemmekamper. I god tid før seriestart ta kontakt med de enkelte lag for å
se på kampoppsett og sette opp kampveiledere.
Jobbe med å skaffe dommerveiledere og observatører til kamper, både for
kretsdommere og rekruttdommere. Spesielt sørge for god oppfølging av
rekruttdommere.
Sørge for informasjon til krets om at de setter opp klubbens egne dommere
på alle kamper opp til og med J/G14, også 9’erkamper.

Røros IL Fotball
Årshjul – Dommeransvarlig
Tid på året
Januar
Februar
Mars
April

Mai
Juni
August
September
Oktober
November
Desember

Oppgave

Planlegge og invitere nye dommere til
veilederkurs
Gjennomføre veilederkurs
Ta kontakt med trenere i klubben for avtale
treningsarena til dommere.

Rekruttdommerkurs N-Ø

Kommentar

