1.5 Dommerutvikling I nesodden IF
Klubbledelsen skal i samarbeid med Dommerkontakt sørge for at unge kandidater blir kjent med
dommerkarriere som videre fotballfaglig vei. Dette skal særlig gjelde spillere i alle aldersgrupper som
har besluttet å ta en spillepause, eller sluttet å spille fotball. Dommerkontakt i klubb skal kunne
informere om dommeroppgaven som innsatsvei og anbefale dette til de som ønsker å få vite mer.
Vi skal jobbe under mottoet Flest mulig, Best mulig, Lengst mulig, og dette skal også gjelde for
dommere.
Rekruttering:
Klubben skal hvert år gi tilbud til 13/14 åringer for å gi dem kompetanse rundt spillereglene i
barnefotball gjennom klubbdommerkurs. Deretter skal det gis muligheter for å videreutvikle de som
vil, til dommerkompetanse rundt 9erfotball i klubb, og rekrutteringsdommerkurs..
Kurs og møteplasser:
Klubben skal tilby sesongfokus og regelendringer for de lag som måtte ønske dette i forkant av
sesongoppkjøring. Dommerkontakt i klubben skal bistå med dette i samarbeid med klubbens
dommere.
Dommerkontakt skal tilrettelegge for årlige informasjonsmøter og kurs for de som ønsker å starte
opp som dommer.
Det skal i Nesodden IFs regi arrangeres minst et klubbdommerkurs hver sesong. Primært i forkant av
sesongstart for miniserie.
I tillegg skal Dommerkontakt innkalle og arrangere oppfølgingsmøte med klubbdommerne fra
tidligere sesonger, for å gi disse regeloppdatering før sesong, samt avdekke behov og ønsker for
videre kompetanse.
Klubben skal ha et aktivt register over dommere i alle klasser, og gi disse like muligheter for å delta i
dommer arbeide, og dømming i klubb så vel som i andre arenaer.
Cuper tiltak og turneringer gjennom sesong skal gjøres kjent for de som vil dømme, og kontakt
opprettes etter behov.
Dommerkontakt eller dennes stedfortreder skal hvert år delta på Kretsens tilrettelagte kurs for
klubbkontakter herunder kurs for dommerkontakter.

Trening:
Klubbens dommere skal få tilbud om å delta i relevant trening sammen med lag som har trening
tilpasset hver enkel dommers behov. Dette gjelder både som invitert til å trene sammen med lag,
men også til å kunne dømme treningskamper internt under trening som en del av regelforståelse og
opplæring med lag. Dersom individuell trening er organisert gjennom klubbens kanaler skal
dommere på lik linje med andre kunne ta del i disse aktivitetene.

Dømming av treningskamper og cuper arrangert av NIF skal primært søkes gjennomført av dommere
i klubben. Unntak her; A-lags treningskamper hvor det fortrinnsvis ønskes et variert og nøytralt
dommerteam. Godtgjørelse for disse kampene skal stå i forhold til ordinære kamphonorar. Det
betales ikke kjøregodtgjørelse til treningskamper for klubben internt på Nesodden.
.
Utstyr til dommere
Alle dommere skal bekles av klubben. Dette skal skje i henhold til klubbens retningslinjer for spillere
trenere og annet personell. Klubbdommere ytes dommerdrakt etter avtale, i henhold til den til
enhver tid gjeldende avtale om utstyr for NIF. Utstyr som ikke lenger benyttes skal returneres til
klubben på lik linje med annet lånt utstyr. I tillegg skaffer klubben fløyte og kort til de som skal
dømme internt.
Dommere som har tatt Rekruttdommerkurs ytes utstyr i henhold til rett arena og kampantall etter
behov (klubb eller kretsdømming). Det forutsettes at dekket utstyr medfølger MINST to sesongers
fullverdig gjennomføring, og at utstyr tilbakeleveres eller dekkes av den enkelte dersom dette ikke
skjer.
Kretsdommere har behov for nøytralt og ikke klubbrelatert dommerutstyr for dømming. Dette kan
tas ut etter behov og faktureres med Max kr 2750.- per år tilbake til klubb. Det forsutsettes vedlagt
originalkvittering, og skal faktureres for den sesong man er inne i. For sent leverte kvitteringer, eller
forskuddsfakturerte utlegg vil ikke bli godkjent. Dersom man trår ut av avtale om dømming for klubb,
eller blir skadet vil krav om tilbakelevering av utstyr, eller avkortning for utlegg kunne gjøres
gjeldende, subsidiært overføres utlegg til neste år.

Ansvar og oppfølging:

Det avtalemessige ansvaret mellom klubb, rekrutt og kretsdommere og NIF er personlig. Det er
Dommeransvarlig som utarbeider avtalebase i samarbeid med styret og daglig leder. Alle dommeres
avtaleendringer skal varsles skriftlig og så tidlig som mulig. Varsling skal sendes skriftlig til daglig leder
med kopi til dommeransvarlig.
Klubbdommere som står oppført som aktive og tilgjengelige dommere på liste skal gi beskjed om
fratredelse fra dommergjerning når det ikke lenger er aktuelt å delta. For deretter å strykes fra
listene.
Personlig utviklingsbehov og ambisjoner som dommer skal ivaretas mellom den enkelte dommer og
klubbens Dommerkontakt, som kan gi anbefalinger om utviklingsvei sammen med
kretsadministrasjon. Som en del av dette ansvaret plikter dommere å holde seg oppdatert å delta på
tilrettelagte kurs for å være kompetent til å dømme på vedkommende nivå. Dommere som ikke
ivaretar dette, vil kunne fratas dommerautorisasjon jfr. Kretsens reglement. Klubben dekker
kurskostnader for alle aktive dommere som deltar på kurs under sesong.

