RUTINER KAMPARRANGEMENT

Egge il har som mål å skape så gode rammer som mulig rundt våre hjemmekamper.
Vi er da avhengig av at fotballaktivitetene foregår i trygge og trivelige omgivelser preget av Fair Play.
VI skal også være godt vertskap for bortelag, dommere og publikum.

ARRANGØRPLIKTER:
Lagleder:







Ta kontakt med bortelag og dommer dagen før kampen og ønske velkommen
Sjekke i god tid før kamp at banen er klar til kamp. Dvs. sjekk om bane er markert, mål nett
er ok, hjørneflagg er på plass. Utbedre ev. mangler
Ansvar for at kamptropp er lagt inn i FIKS senest to timer før kamp og at kamprapport blir
skrevet ut og overlevert dommer. NB ! Gjelder fra 13 år og eldre
Ansvar for at medisinskrin er fylt opp og er tilgjengelig under kampen
Ansvar for å organisere kaffe salg m.m. under kampen
Dommeroppgjør:

Ungdomsfotball/Senior:
Sjekk om dommerregning er riktig utfylt. Signer og send den på pdf format på mail til
okonomi@eggeil.no

Barnefotballen:
Laget betaler klubbdommeren etter gjeldene satser. Fyll ut utlegget på skjemaet som er
utarbeidet. Skjemaet sendes inn til okonomi@eggeil.no for refusjon etter endt
vår/høstsesong.



Ansvar for å legge inn kampresultat umiddelbart etter kampslutt via appen «Min fotball»

Kampvert:
Hvert lag er ansvarlig for at en voksenperson stiller som kamp vert på alle lagets hjemmekamper.
Verten skal bruke en gul vest merket «kampvert» før, under og etter kampen. Vestene finner man
ved trallene innerst på klubbhuset.
Før kampen:







Sørg for at garderobene (dommer og spillergarderobe) er rene og bane og mål er i orden
Ønske bortelag og dommere velkommen. I 0.divisjon skal det gjøres senest 1 time før
kampstart.
Server gjerne kaffe etc. til dommeren(e)
Vise garderober og informere om eventuelle spesielle forhold.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde fair-play møtet.
Bidra til at Fair-Play hilsen gjennomføres før kamp

Under kampen:






Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldre grupper og lagledelsen
Gripe inn ved nødvendighet
Sørge for at kun personer som står på kampkortet, er innenfor gjerdet på kunstgresset.
Sørge for at tilskuerne er adskilt fra trenere/lagledere/reserver på gressbanen.
Ta en prat med dommeren i pausen.

Etter kampen:






Bistå i å organisere Fair-play hilsen
Takke borte lag og dommere for kampen
Rydde bane området
Sjekk om garderobene er ryddet og i orden
Heng på plass «kampvert» vesten

