
KAMPVERT INSTRUKS 
 
Før kamp  

• Hjemmelag stiller med 1 kampvert 

• Møt 45 minutter før kamp 

• Ha på kampvert-vest – henger i kiosken. 

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er, og ha telefon for å ringe 113 

• Henvis evt publikum/spillere til toalett i Klæbuhallen. Det er tilsynsvakt i 
hallen 

• Sørge for garderobe ved behov 

• Ønske begge lag og dommer(e) velkommen 

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

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere. 
o Instruks for møtet ligger nederst i kampvert-instruksen  

 
Under kamp  

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen 
rimelighetens grenser.  

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen. 

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går 
over streken. Vise til foreldrevettregler. 

• Påse at alle tilskuere oppholder seg minst en meter unna sidelinjen. 

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens 
retningslinjer. 

 
Etter kamp  

• Takker begge lag og dommer for kampen. 

• Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt. 

• Melde ifra til ledelsen i klubben hvis det oppsto uønskede hendelser før, 
under eller etter kamp. 

 
 

 

GOD KAMP! 
 



 
Barnefotball 6-12 år Ungdomsfotball 13-19 år 
 

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair 
play-møte mellom trenerne, dommeren og 
kampverten før kampen. Utgangspunktet for 
en jevn og utviklende kamp er NFFs 
barnefotballregler. Gå gjennom følgende 
punkter på møtet og gjør tydelige avtaler: 

Spillet: 
1. Det skal ikke være høyt press ved 
igangsetting fra motstanders keeper ved 
dødball (spilleregel 16). 
2. Ekstra spiller kan settes inn ved fire måls 
differanse (spilleregel 3). 
3. Målsparkregelen og tilbakespillsregelen 
benyttes (spilleregel 12 og 16). 
4. Når kampen er ujevn – hvilke andre 
virkemidler skal vi benytte for å få den 
jevnere? 

Rammene: 
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin 
plass på motsatt side av lagleder- og 
spillersiden. 
3. Det må være enighet om å gjøre 
dommeren god. 
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe 
og vanskelige situasjoner.Trenerne avslutter 
Fair play-møtet med Fair play-hilsen. 

Hjemmelagets trener tar sammen med 
kampverten initiativ til et Fair play-møte 
mellom dommeren og trenerne før kampen. 

Gå gjennom disse punktene på møtet og 
gjør tydelige avtaler: 
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin 
plass på motsatt side av der lagledere og 
spillere står. 
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et 
godt Fair play-klima under kampen. 
4. Det må være enighet om å gjøre 
dommeren god. 
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe 
og vanskelige situasjoner. 
6. Etter myntkastet gjennomfører dommer og 
kapteiner Fair play-hilsen.Trenerne avslutter 
Fair play-møtet med Fair play-hilsen. 

  

  

  

  


