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Styret
En fra lagets foreldregruppe
Som angitt i beskrivelsen under
En eller flere foreldre/andre rundt et lag er ansvarlig for å stille som
kampvert på lagets hjemmekamper. Nedenfor følger en beskrivelse av hva
som inngår i rollen.
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Oppgaver:

Utfyllende kommentarer til de oppgaver som tilhører en kampvert.
Kampvert møter en time før kamp.
Gå gjennom garderobene og se at de er representative både for
hjemmelag, bortelag og dommer.
Oppmerking av baner: Alle kamper er satt opp med eget banenummer.
Oversiktskart over baner vil bli hengt opp på Øra. Kontroller at banen er
merket. Ved behov for egen/ekstra merking gjøres dette ut fra korrekte
banestørrelse beskrevet i regelverket/seriematrisen. Kjegler ligger i
utstyrsboden i garderoben.
Informasjon om Fair play-møtet ligger vedlagt i dette dokumentet.
Klubbens hjertestarter ligger inne på Idrettspaken hotell.
Ta godt vare på dommeren. Viktig å vise dommeren sin garderobe. I tillegg
er det sterkt ønskelig at dommer får noe bevertning – f.eks blir tilbydt
kaffe, drikke, frukt. Kampverten skal også vise dommeren hvor han kan
legge dommerregning. Klubben har per i dag en postkasse for
dommerregninger ved inngangen til garderoben (under verandaen til
Idrettsparken hotell)
La det gå på rundgang i foreldregruppen å ta med kaffe, frukt, kake e.l. til
alle hjemmekamper (når kiosk ikke er åpen). Gjelder i første omgang lag i
barne- og ungdomsfotballen. Det kan vurderes av hvert lag om det skal tas
betalt av tilskuere for kaffe, frukt m.m. og hvor inntektene skal gå til
lagskassen. Innkomne penger skal settes inn på klubbens konto og merkes
laget. Eget skjema fylles ut og sendes økonomiansvarlig.
Speaker: Sørge for at noen tar speakertjenesten (11’er-kamper).
Stadionur: Sett i gang og følge opp stadionuret på de kamper der dette er
aktuelt å bruke (11’er-kamper). Instruks for stadionuret ligger i kiosken.
Gule vester for kampvertene vil ligge i utstyrsrommet i garderoben. Husk å
legge utstyret på plass etter bruk. Husk
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