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Dommere og dommerutvikling i
Gresvik IF
«Dommerutvikling er i fokus både i klubb, krets, sone og region.
Gode dommere skapes i klubbene».
Vi har et ansvar for å finne frem til gode dommeremner i vår forening – både i håndball- og i
fotballavdelingen. Hvis vi ikke gjør den delen av jobben, nytter det ikke å stå først i klagekoret på
sidelinjen eller ute på banen som syter over «dårlige dommere».
Ressurser i klubb, krets, sone og region skal utvikle dommeremnene slik at vi får både den
kvantitative og den kvalitet som er nødvendig for å avvikle våre kamper på alle nivåer på en fin
idrettslig måte. Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben.
Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn, ungdom og voksne inspireres til å bli dommere. En
spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull del av vår idrett. For å lykkes med
rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette.
Dommerkontakten /dommerkoordinatoren er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning
med avdelingsstyret, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

"Gresvik IF’s håndball og fotballavdeling skal ha en person som er ansvarlig for
rekruttering og oppfølging av dommerne i sin avdeling."
I håndballavdelingen kalles denne rollen for Dommerkontakt.
I fotballavdelingen kalles denne rollen for Dommerkoordinator.

Oppgaver
1. Avdelingenes rollebeskrivelser skal gi ytterligere beskrivelser av dommerrollene, men
felles for begge er å ha god kontakt og godt samarbeid med:


Klubbens dommere.



Avdelingens styre og administrasjon.



Lagledere og trenere.



Håndballregionen / Fotballkretsen.
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2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i
forhold til antall lag.
3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede
disse i kamper.
4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og
etterutdanning i nært samarbeid med regionen / kretsen.
5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje
med spillerne.
6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag,
herunder også deltakelse på treningsleirer.

Linker
Håndball:
 Dommere, observatører og tidtakere
 Dommerkontaktens ABC

Linker Fotball:


Nyheter, utdanning og annen informasjon om og for fotballdommere

Hovedstyret i Gresvik IF
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