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ROLLEBESKRIVELSE 
 
 
 

 
Stillingstittel 

 
 Dommeransvarlig i klubb 

 
Overordnet  Sportslig leder Nesøya IL Fotball  
 
Antall 
underordnede 

 0 

Budsjett og 
resultatansvar Nei 

 
Hovedansvar 

 
Sørge for at klubben har tilgang til et tilstrekkelig antall dommere til å 
gjennomføre alle kamper der fotballkretsen ikke setter opp dommer, i tillegg til 
å sørge for at disse har den nødvendige kompetansen og utstyret som rollen 
krever.  

 
Oppgaver 

  
• Den dommeransvarlige bør før hver sesong avholde klubbdommerkurs for 

å lære opp de som ønsker å begynne å dømme fotball. Nye 
klubbdommere bør være fra 12-13 år og oppover. For å markedsføre 
kurset kan sosiale medier og klubbens nettsider brukes, i tillegg til at lag i 
den relevante aldersgruppen kontaktes og bes om å oppmuntre spillerne 
til å ta dommerkurs. I forbindelse med kurset må dommerne få nødvendig 
utstyr, som er fløyte og klubbdommervest/drakt. 

 
• Dommeransvarlig må ellers hjelpe klubbens lag med å skaffe dommere til 

sine kamper, og finne kamper til dommere som trenger hjelp til å finne 
dem. Her kan en del av jobben være å holde kontakt med andre lag i 
nærheten som trenger hjelp med dommere, eller har dommere som er 
tilgjengelige for ekstra oppdrag. 

 
• Videre bør den dommeransvarlige sørge for å opprettholde et 

dommermiljø i klubben, f. eks. ved å legge til rette for sosiale 
arrangementer i klubben, og gi dommerne støtte og tips for videre 
utvikling om de har behov for det.  

 
• Den dommeransvarlige kan også ha en rolle i Fair Play-arbeidet i klubben, 

og arbeide for å skape positive holdninger blant spillere og lagledere 
gjennom å avholde møter, og følge opp lagene nærmere ved behov.  
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• En annen viktig oppgave for den dommeransvarlige er kontakten med 
fotballkretsen. Den dommeransvarlige bør være kjent med kretsens 
dommerarbeid, og forsøke å få folk fra 15 år og oppover til å melde seg 
på rekrutteringsdommerkurs hver vinter, der man kan begynne å dømme 
seriekamper på 11er-bane utenfor klubben. En spesiell grunn til å få 
dommere til å ta kurs i fotballkretsen er at klubben belastes med bøter om 
de ikke har tilstrekkelig antall kretsdommere i klubben. Den økonomiske 
fordelen av å ha dommere kan komme dommerne til nytte ved at klubben 
betaler dommerne et mindre årlig vederlag de kan bruke på å kjøpe 
nødvendig dommerutstyr. Dette vederlaget er typisk langt lavere enn 
boten klubben ellers er nødt til å betale.  

  
 
Generelt 

 
 

 
 
 
 


