
 

 

            Oppgaver for kampvert 

 

 
Stange SK ønsker at alle lag, dommere, og tilskuere skal føle seg velkommen til Stange og ha en 

positiv opplevelse av Stange som kamparrangør. Trener og lagleders hovedoppgave i forbindelse 

med kamp er å forberede og organisere sine spillere. For å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er 

kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Kampverten er klubbens ansikt utad i 

kampsammenheng. 

 

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har 

også en tydelig og respektert rolle rundt kampen. 

 

Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair Play. Stange SK 

ønsker å gjennomføre hjemmekamper etter NFFs retningslinjer. En av retningslinjene er at man skal 

stille med kampvert. 

 

En person fra hjemmelaget (SSK) oppnevnes som kampvert av lagleder. Kampverten har på gul 

kampvert-vest (og har med seg noen foreldrevettkort). Ideelt sett bør det rulleres på oppgaven slik at 

mange får et forhold til denne rollen. Vester ligger i kiosken. 

 

 

Oppgaver: 

 
 Ta imot gjestende lag og ønske dem velkommen. Det innebærer at man må være klar 30 min 

før kamp, med vesten på. 

 

 Ta imot dommer og ønske henne/han velkommen. 

 

 Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. 

 

 Bidra til at det gjennomføres et kort kampmøte før kampen med trenere og dommer. 

 

 Bidra til at det gjennomføres Fair-play hilsen før kampstart. 

 

 Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, trenere og lagledere til spillere og dommer. 

Under kampen står kampverten sammen med tilskuerne og ikke med laget. 

 

 Støtte dommer og ta en pauseprat med henne/ham. Det innebærer ikke at man skal erstatte 

dommerveileder, men være en voksen støtte. 

 

 Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake. 

 

 Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er (rett innenfor hovedinngangen i klubbhuset) 

og ha telefon for å ringe 113. 
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