Kampverter i Nedre Sigdal IF
En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å
sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket
hos oss. 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 under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
Kampverten har på gul kampvert-vest og har med seg foreldrevettkort som finnes i
dommerskap ved kiosken..
I Nedre Sigdal utpekes dedikerte kampverter (2-3 stk) per lag. Disse har dette som dugnad
istedenfor kioskvakt.
Før kampen:
Kampverten MÅ møte tidlig for å kunne ønske velkommen, minimum 30 minutter før
kampstart i barnefotball, 45 minutter før kampstart i ungdomsfotball
Så langt det lar seg gjøre, ha oversikt over hvilke bane kampen skal benyttes, og hvor det er
bra å varme opp. Hovedregel er at kampene skal spilles nærmest mulig kiosken.
Ønske velkommen begge lag og dommer, fortelle om hvor WC, kiosk og eventuelt
garderober befinner seg.
Informere om at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og trenerne.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet mellom dommer og trenere
Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.
Ved nødvendighet skal kampvert gripe inn. Med dette menes det å ivareta dommerens
suverenitet i kampsituasjon ved å tiltale voksenpersoner, så som publikum, trenere, lagledere
og andre, som høylytt protesterer/kommenterer dommerens avgjørelser. Vert har myndighet
til å bortvise personer fra banen/området ved helt spesielle tilfeller.

Etter kampen
Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer
Rydde rundt banen etter kampslutt

Huskeregler
Fotball er lagspill. Vi som foreldre og
foresatte har ansvar for at ungene våre
har det bra på laget, og at de får mange
fine fotballstunder fremover.
Vi har “stjålet denne plakaten fra IL
Driv, siden den var veldig enkel å
forholde seg til. Nedenfor er
foreldrevettregler som Norges
Fotballforbund har utarbeidet.

- Møt frem til trening og kamp – barna ønsker det!
- Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare ditt barn
- Respekter trenere- og lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke deres
avgjørelser
- Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommeravgjørelser
- Hjelp ditt barn til å tåle seier og tap
- Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det
- Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultat
- Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
- Vis respekt for arbeidet klubben gjør – den trenger din hjelp
- Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du sjøl!
- Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna

