
 

   

KAMPARRANGEMENT - KAMPVERT 
 

OVERORDNET 
Torp IF – Fotball ønsker at alle klubber opplever det som hyggelig å besøke vår bane. Det innebærer 

at Torp IF - Fotball har et anlegg som er i god stand, og at vi som vertskap gjennomfører kampene i 

tråd med NFF sine mål og retningslinjer. Det skal være trivelig å komme til Sportsplassen på Torp 

KAMPVERT 
Oppgaven som kampvert prøver vi skal være tilstede på så mange som mulig av kampene i barne- og 

ungdomsfotballen. En lagleder, annen ressursperson eller en forelder skal utfylle oppgavene som 

kampvert, gjerne på rundgang fra kamp til kamp. 

Det er både viktig og hyggelig at Torp har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har følgende 

arbeidsoppgaver før, under og etter kampen: 

Før kampen: 

• Sammen med lagleder påse at garderober, bane og mål er i orden. Gjerne også sjekke om 

kiosken er i gang. Kampvert-vest finnes på klubbhuset. 

• Ønske motstanderlag og dommer velkommen til Torp og vise de til garderober dersom det 

skal benyttes. Nøkler finnes på klubbhuset 

• Påse at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. Snakk 

gjerne med tilskuere og spør om det er noe de lurere på. Kiosk, toalett mm. 

• Bistå trenere, lagledere og dommer i å avholde FairPlay-møte og FairPlay-hilsen før 

kampstart. 

• Ha kunnskap om hvor hjertestarter er plasser og ha telefon for å ringe 113 ved nødstilfeller 

Under kampen: 

• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.  Prate 

gjerne med dommer og lagledere i pausen. 

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og si ifra hvis det går over streken. Lav 

terskel til å si ifra dersom det klaging og negative kommentarer overfor dommeren. Spesielt 

når det er unge klubbdommere.  

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 

Etter kampen: 

• Bistå i å organisere FairPlay- hilsen. 

• Takke tilskuere, spillere og lagledere for kampen på Torp. Spesialt takke dommeren. Ønsk 

alle en god tur hjem og velkommen tilbake 

• Hjelpe lagleder med rydde banen etter kampslutt. 

 

 

 

 

  


