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Rutiner for Kamparrangement 
Gjeldende for alle lag 

Gyldig fra april 2015 

INNLEDNING 

NIL fotball vektlegger å lage gode rammer rundt våre fotballkamper og 

fotballarrangement. Vi vil bidra til at barn og ungdom som kommer til oss for å 

spille fotballkamper, skal trives og glede seg til å komme tilbake. De skal bli tatt 

imot på en god måte og rammene rundt kampene skal være gode og tydelige. Vi 

ønsker å etterstrebe å ha et godt omdømme på oss for å være en god og 

omtenksom vert. 

Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre 

gode opplevelser for alle i fotballen. Fair Play skilt skal være godt synlige, slik at 

alle, både tilskuere, spillere og støtteapparat kan se hvilke verdier som gjelder.  

4 stk. plastkasser til bruk ved hjemmekamper med kampvertvester, Fair Play kort 

og rutinebeskrivelse for kamparrangement står i utstyrsboden ved klubbhuset. Det 

står NIL flagg i samme bod som skal henges opp/stilles opp ved kiosk/kaffesalg. 

 

ARRANGØRPLIKTER 

I god tid før kamp: 

 Vi har ansvar for å sjekke at banen er klargjort for kamp (målnett og 

hjørneflagg) og få eventuelle mangler brakt i orden før kampstart. 

Overflødige mål trilles ut av baneområdet i hjørnet ned mot 

Kleppavegen/tennisbanene, eller plasseres på kortsidene. 

o Ansvar: lagleder/oppmann. 

 

FAIR PLAY MØTE 

 Fair Play møte skal avholdes i forkant av kampen. Dette bidrar til å gjøre 

trenere, lagledere, kapteiner og dommere bedre kjent og blir enig om 

fortolkning av regler og rammer for kampen. Dette har vist seg å kunne 

medføre at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en 

bedre kamp for alle. Fair Play møtet avholdes med trenere fra begge lag, 

dommere, lagets kapteiner og kampverter. Møtet avholdes i midtsirkelen. 

o Ansvar: Kampvert. 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=56341
http://content.bloc.net/files/800/e08e33d7b0f44437a26de57aabb75da9.pdf
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KAMPVERTENS OPPGAVE 

Oppgavebeskrivelsen ligger også laminert i plastkassene 

 Ta imot bortelaget 

 Ta imot dommere evt. assisterende dommere 

 Det skal lages et fruktfat til hjemme og bortelaget samt dommer som settes 

i garderoben før lagene ankommer kamp (ca. 1 time før kampstart). Det 

legges en hilsen på disse fatene. Ved sesongslutt refunderes inntil kr. 100,00 

pr. hjemmekamp mot framlagt kvittering for fruktkjøp. 

 Bevege seg rundt banen og bidra til ei positiv atmosfære mellom foreldre på 

sidelinjen 

LAGLEDERS OPPGAVER 

 Ta kontakt med motstander dagen før kampen for sjekk av draktfarger og 

ønske velkommen. 

 Ta kontakt med dommer dagen før kampen 

 NIL Fotball skaffer om nødvendig gjestende lag vester. 

 NIL Fotball skal holde minst 3 godkjente matchballer 

 Senest 2 timer (helst enda tidligere) før kamp sørge for at lagstropp er 

lagt inn i FIKS og at kamprapport er skrevet ut. Skriv også ut 

mediarapport som kan leveres ut til presse/publikum, speaker etc. NB! 

Gjelder fra 13 år og eldre. 

 Sørge for at dommere får informasjon om at dommerregninger er signert 

og riktig utfylt av dommerne og at disse legges i blå postkasse på 

klubbhuset, oppgjør skjer over bank. 

 Hjemmelaget legger inn kampresultat umiddelbart etter kampslutt via 

Minfotballapp’en. 

 Ordne med kaffe og kake-salg under kampen 

 Plassere en kaffekanne pluss kopper ved innbytterbenkene 

 Reservere garderobe 

 Søre for at medisinskrin er fylt og tilgjengelig under kamper. 

 

FØRSTEHJELP 

 Hjertestarter finnes i Namsoshallen. 

 Kontakt 113 ved behov for akutthjelp 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=56341
http://content.bloc.net/files/800/11ab17153ac9430abad1dc9b5920eb3c.pdf

