Hjemmekamper

Hjemmekamper
Alle kamper gjennomføres etter NFFs lovverk og reglementer som gjelder for den aktuelle
klassen/avdelingen som kampen spilles i. Ved avvikling av fotballkamper er arrangøren ansvarlig for
publikums, funksjonærenes, og utøvernes sikkerhet, i henhold til NFFs sikkerhetsbestemmelser.

Kampvert
Det skal være en kampvert til stede på alle hjemmekamper. Kampverten har på gul kampvertvest og er
synlig for alle i og rundt kampen for å sikre en trygg og god ramme preget av Fair play. Alle hjemmelag
skal ha minst en kampvert som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen. En av
hovedoppgavene er å oppfordre til positivitet blant tilskuerne og reagere på uønsket atferd.
Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en
konkret og overkommelig oppgave.
Før kampen:
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
Ønske velkommen til begge lag og dommer
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play- møtet
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å kunne ringe 113
Under kampen:
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er inne 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 dommere
Etter kampen:
Bistå i å organisere Fair play-hilsen
Takker begge lag og dommer
Påse at det blir ryddet rundt banen etter kampslutt

Fair Play-hilsen
Fair play hilsen er et obligatorisk tiltak som gjennomføres i alle kamper underlagt NFF. Dette er en
symbolhandling der spillerne som er involvert, aktivt viser respekt og annerkjennelse til den andre
parten.
Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen:
hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
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hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de
øvrige spillerne
til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen
Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen:
bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

Foreldrevettreglene
1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens
verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon
for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og
klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Omberamming
Ved ønske om omberamming av kamp skal lagleder/trener aller først kontakte Sportslig
Koordinator eller Barnefotballansvarlig for å finne et nytt passende kamptidspunkt.
Kretsen skal varsles av lagleder/trener eller Sportslig Koordinator/Barnefotballanvarlig snarest
mulig før terminfestet kamptidspunkt.
Kamper oppsatt i vårsesongen kan ikke flyttes til høsten, dvs. må spilles før første kamp på
høstsesongen.
Siste serierunde skal spilles samtidig – ingen kamper kan spilles etter dette.
En kamp er ikke godkjent flyttet før omberammingsskjema er sendt inn, og kretsen har
bekreftet
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