1.5 Rollebeskrivelse for dommeransvarlig i Nesodden IF
Dommmerkontakt utnevnes i samarbeid med styrtet i Nesodden IF. Utnevnelsen skjer i forkant av
sesong/vinterpause, og oppnevnes for to år av gangen. Den primære kontakt og oppgaver skal
dekkes i samarbeid med styret representert ved daglig leder. Utnevnelsen trenger ikke velges under
årsmøte, men det skal etterstrebes en kontinuitet og engasjement i rollen som Dommerkontakt.
1. Oppgave og ansvarsområde til dommeransvarlig:
Dommerkontakt har det primære ansvaret, i samarbeid med klubbens styre, for å rekruttere
kandidater til dommergjerningen i alle ledd, fra klubbdommere, til dommere for veteran, og sørge
for at dette er tilfredsstillende bemannet til enhver tid. Målet er å være selvforsynt meddommere fra
egen klubb. Behovet for dommere til klubben styres ut fra aktivitetsnivå, og beskrives i forkant av
sesongen.
Tilbud om nødvendig kursing av dommere skjer i samarbeid med klubb og krets og skjer primært
under vinterpause, frem til sesongstart.

2. Rapportering og oppfølging
Dommerkontakt rapporterer til daglig leder i klubben.
Oppfølging av dommere skal være et samarbeidsprosjekt og skal omfatte alle involverte i klubb.
Trenere lagledere kampverter og publikum skal inkludere dommere i deres utførelse av oppgaven, og
ta vare på dommerne for å gi dem positive opplevelser. Dommerkontakt skal i den grad det er mulig
være til stede på turneringer, og serie i de yngste klassene for å oppmuntre og veilede. Dette kan
også foregå ved andre fagkyndige medlemmer av klubben, for å skape forbildebygging og trygghet.
(Alle registrerte kretsdommere er autorisert med politiattest gjennom NFF, og skal delta i dette
arbeide etter behov)

3. Krav til kompetanse og erfaring
Dommerkontakt skal være en voksen leder med kompetanse minst på dommernivå i krets. Personen
må kjenne til utviklingstrinn i dommerpyramiden i NFF Oslo, og vite om krav og kompetansebehov
videre oppover i dommerreisen.
Personen skal kunne søke hjelp på kretsnivå gjennom obligatoriske kurs og samlinger, samt vite
hvem som kan bistå med kurs og veiledning for nye kandidater til dommergjerningen i klubb.
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