Instruks for: Dommeransvarlig ungdom og
senior
Beskrivelse:
•

Har det overordnede ansvar for alle klubbens dommere og utdanning av disse.

Ansvar:
•

Ansvarlig for rekruttering av 9er og 11er dommere.

•

Ansvarlig for å holde klubbdommerkurs i egen klubb.

•

Ansvarlig for at Dommer får det nødvendige dommerutstyr de trenger.

•

Ansvar og tilrettelegge at dommere har de nødvendige treningsmuligheter.

•

Ansvar for at dommere som viser talent får mulighet til etterutdanning.

•

Ansvar for veiledning av dommere.

•

Ansvar for at dommere får en naturlig plass i klubb og tale dommer sin sak i Sportslig
Utvalg.

Arbeidsoppgaver:
•

Holde klubbdommerkurs 2 x i året i samarbeid med ansvarlig for klubbdommere.

•

Sette opp kvalifiserte dommere til alle treningskampene i forkant av sesongen, som
lagledere/trenere melder inn.

•

Sørge for at det blir bestilt nødvendig dommerutstyr til dommere på det nivå de skal
dømme.

•

Melde på dommere som er kvalifiserte, etter innspill fra klubbdommer ansvarlig, samt
sette på dommer til Rekrutt-dommerkurs. Ved begrensing på kursplasser sørge for at
jenter har prioritet.

•

Sørge for at dommere som ønsker å bruke idrettslagets styrketreningsrom får tilgang
med egen nøkkel.
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•

Legge til rette for at dommere som ønsker å trene på Bislett eller annen arena får
støtte til dette av klubb.

•

I samarbeid med gruppeledere melde inn talenter til dommeransvarlig i OFK.

•

Være med på møter i fotballstyret og Sportslig Utvalg.

Samarbeid med:
•

Krets

•

Klubbdommeransvarlig

•

Egne dommere

•

Lagledere/trenere for 9er og 11er kamper

•

Fotballstyret og Sportslig Utvalg.
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