Klubbens
dommeransvarlig
Alle klubber som er medlem i Norges Amerikanske Idretters Forbund - Amerikansk Fotball (NAIF) skal
ha en dommeransvarlig. Dette er en person som ikke nødvendigvis selv må være dommer, men er
bindeleddet mellom Dommerutvalget for amerikansk fotball i NAIF og klubben/klubbens dommere.

Ansvarsoppgaver:
●

Holde kontakt med forbundet via Dommerutvalget (DU). Med dette menes at
dommeransvarlig må sørge for at forbundet har riktig:
o Navn på dommeransvarlig
o e-postadresse
o telefonnummer
o Være medlem av Facebokgruppen “NAF dommeransvarlige”

●

Jobbe med å ha riktig antall dommere i klubben. Denne oppgaven består av:
o Rekruttere nye dommere
o Prate med spillere som du ser kan ha interesse for dømming
o Prate positivt om dommere og vise viktigheten i å ha dommere i kamp
o Jobbe med å spre positive erfaringer fra de andre dommerne
o Minstekravet for antall dommere som klubben skal stille med er i forhold til antall lag
klubben stiller og i hvilke divisjoner klubben stiller lag. Dette antallet blir bestemt av
KR og kan endres. For tiden er det:
▪ 4 dommere for eliteserielag og 1.div
▪ 3 dommere for alle andre divisjoner (u-15, u-17, u-19, 2.div og Damer)
▪ 2 dommere ekstra for hvert lag man stiller med utover 1 lag. Dvs. stiller man
med 2.div lag og u-17, så blir det 3+ 2 = 5 dommere

●

Fordele dommeroppdrag som klubben har ansvar for
o Klubben tildeles dommeransvar for et visst antall kamper i løpet av vårsesongen.
▪ Antall kamper man får ansvar for påvirkes av hvor mange kamper som er satt
opp på våren og dommerkravet klubben har (med fratrekk fra antall
elitedommere klubben har).
▪ DU har ansvar for Eliteoppdrag (eliteserien, 1. div og hoveddommer, samt
alle sluttspilloppdrag). Resten fordeles til klubbene.
o Når klubben har dommeransvar for en kamp betyr det at man er ansvarlig for å finne
to dommere til den kampen (Dommeransvaret deles med en annen klubb og DU har
ansvar for hoveddommeren)

▪

o

o

o

Navnet (og ønsket posisjon) skal sendes inn til DU før sesongen. Frist får man
opplyst når fordelingen av dommeransvar sendes ut
▪ De dommerne som er ansett som Elitedommere vil først og fremst få sine
oppdrag direkte fra DU, men kan hjelpe til med klubbenes oppdrag hvis de er
tilgjengelig.
Hvis klubben ikke har nok ledige dommere selv må man spørre dommere fra andre
klubber om hjelp.
▪ Tips: Her er det en FB-side som heter “NAF Dommerpool”, som man kan
legge ut forespørsel.
Klubbens dommeransvar gjelder helt frem til kampstart. Hvis en oppsatt dommer må
trekke seg fra oppdraget er klubben ansvarlig for å finne en erstatter
▪ Dette løses som regel i samarbeid med dommeroppsettsansvarlig i DU. Også
her er NAF Dommerpool-gruppa et godt verktøy.
Det lønner seg å fordele klubbens oppdrag slik at alle klubbens dommere får de
kampene de trenger for å innfri kravene for sertifiseringsnivået de ønsker for neste
år.

●

Det er viktig å holde god kommunikasjon med dommerne i klubben
o Melde på nye dommere på nybegynnerkurs (normalt i Desember / Januar).
o Sørge for at dommerne melder seg på årlig oppdatering.
o Informere om viktige kurs / konferanser som dommere kanskje har lyst til å delta på.
o Snakke med dem om hva slags dommer de ønsker å være / bli. Breddedommer eller
elitedommer.
o Tips: Lurt å ha en egen FB-gruppe som dere kan diskutere sammen i.

●

Dommerutstyr
o Det er lurt å gi nye dommere et dommersett i det de starter opp. Dommere gjør en
jobb for klubben, og bør bli «belønnet» for dette arbeidet. Husk at dommere også
må løse lisens hvis de ikke er aktive spillere. Dette er noe klubben bør sørge for.
o Dommerutstyr får man kjøpt på https://honigs.com/ . Finn fotball starter package,
der har man det man trenger som ny dommer.
o Tips: i tillegg er det lurt å ha minst 2 fløyter, blå og svarte bønneposer (2 av hver),
klokke med nedtelling, ballpumpe og trykkmåler til baller.
o Fullstendig uniformskrav står i KR

Årshjulet
o

Høsten (November) –
▪ sjekke hvor mange dommere som tenker å
dømme neste sesong. Det er alltid lurt å prøve å
ha flere dommere enn minimumskravet.
▪ Rekruttere nye dommere

o

o

o

o

o

Desember/Januar:
Påmeldinger til kurs – Kurskalenderen kommer på forbundssiden rundt
november/desember
▪ ALLE dommere må gjennomføre minst ett kurs hvert år
▪ Nybegynnerkurs – Dette går over 4 dager (2 helger). En helg med teori og en
med praksis.
▪ Videregåendekurs – For dommere som ønsker å ta steget opp til 1.div kamper og
eliteserien og/eller ønsker å øke sertifiseringsnivået sitt til A eller B. 1 helg.
▪ Vedlikeholdskurs – Dette varer ca. 1 time på Skype eller tilsvarende over nett.
▪ Dommersamling – En samling for dommere på alle nivåer for faglig påfyll. 1 helg.
▪ Eliteseminar – Her blir dommere invitert fra forbundet. 1 helg, gjerne i
kombinasjon med dommersamlingen
Februar / Mars
▪ Dommerprøvene gjennomføres.
▪ Alle C / D dommere må gjennomføre C/D-prøva
▪ Alle A / B dommere må gjennomføre A/B-prøva
Mars / april
▪ Fylle ut dommeransvaret til klubben og melde så raskt som mulig tilbake til DU
om hvilke dommere som tar hvilke oppdrag.
April-Juni (Vårsesong)
▪ Kontinuerlig følge opp sine dommere og ditt dommeransvar og sikre at klubben
fortsatt dekker sine kamper selv ved evt. frafall
August-oktober (Høstsesong)
▪ Dommeransvarlig må sørge for at klubbens dommere får meldt seg på det
antallet kamper de trenger for å opprettholde dommersertifiseringen sin.

