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En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for
å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være
vellykket, samtidig som det er et krav fra NFF.
Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en
kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

PRAKTISK INFO
Alle lagene i MK har ansvar for å sette opp 2 kampverter for hver hjemmekamp.
Oppmøte 1 time før kampstart i senior- /ungdomsfotball (barnefotball 45 min).
Møte dommerne og gi dem tilgang til dommergarderobe i tribunebygget.
Kampvertene har på tydelig merket kampvert-vest . Vestene henger i gangen på
MK klubbhus.
● Kampvertene stiller med en kanne kaffe og kopper til fremmøte. Dette kan
ordnes på klubbhuset. (husk å skylle kanne, rydd og sette på plass etter kamp)
●
●
●
●

FØR KAMPEN
● Ønske velkommen 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 kjennskap til hvor klubbens hjertestartere er, og kunne ringe 113 ved behov.

UNDER KAMPEN
● Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens
grenser.
● Prate med dommer i pausen.
● Oppfordre til gode og positive tilrop fra trenere, spillere og foreldre, og ta kontakt
hvis det går over streken.

ETTER KAMPEN
●
●
●
●

Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
Takker begge lag og dommer.
Rydde rundt banen etter kampslutt.
Ved uønskede hendelser skal kampverten varsle klubbens fairplayansvarlig/NFF. Via klubbens varslingskanal på www.mk.no

1

INSTRUKS FOR KAMPVERT

15.03.2022

FAIRPLAY-MØTET

Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest!
I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor
innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen.
Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundtbanen.
Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende

Fairplay-møtet Barnefotball 6-12 år
5-er og 7-er kamper
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før
kampen.
Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
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Spillet
1.
2.
3.
4.

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.
Utspillsregelen skal benyttes og ikke sparke ball over midlinjen
Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.
Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og
spillersiden.
3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

Fairplay-møtet 13-19 år
7er-, 9er- og 11er-kamper
Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et
Fair Play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.
Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:
1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og
spillersiden.
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
5. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».
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