
     Instruks for kampvert ved Skrim’s hjemmekamper 

1) Lagleder/foreldrekontakt fordeler oppgaven på aktuelle foresatte for 
lagets hjemmekamper. Gjerne 2 verter pr. kamp. Kampvert-vester skal 
bæres under kamp. Den enkelte kampvert må sette seg inn i oppgaven 
før kamp. Kampvert-vester vil henge i kiosken. (Spilles kamper på byens 
baner skal vester medbringes) 
 

2) Før kamp: Lagleder eller Kampvert kontakter motstander dagen før og 
ønsker de velkommen til oss. Fortell litt om banen/ stedet, sjekk behov 
for garderobe og sjekk når de ankommer. Det samme gjøres med 
kampens dommer.  
 

3) Kampvert møter i god tid (min 1 time før kampstart) slik at man kan ta 
imot dommer og motstanderlag når de ankommer, og orientere om 
parkering, garderober, kiosk, banen osv. Garderobe må merkes på døren.  
 

4) Kampvert hjelper lagleder med klargjøring av banen bl.a. flytting av mål, 
hjørneflagg med mer. 
 

5) Kampvert anviser «lag-sonen» og publikumsoner. Publikum skal stå på 
motsatt side av lagledelse under kamp. 
 

6) Kampvert påser at det gjennomføres Fair Play-møte mellom trenerne og 
dommer(ne) før kampstart og minner om Fair Play-hilsen før- og etter 
kamp. 
 

7) Under kamp: Kampvert sirkulerer blant publikum og tar 
kontakt/småprater med publikum fra begge lag og ser til at 
stemningen/holdningen blant tilskuerne er i en positiv «ånd». I tilfelle 
tonen ikke er bra blant enkeltpersoner eller deler av publikum, skal 
kampverten søke å påvirke til en mer positiv stemning, ved bl.a. å minne 
om Fair Play, evt gi ut «grønne kort». I spesielt vanskelige situasjoner vil 
kampvert kunne bortvise personer fra klubbens anlegg, etter delegert 
myndighet fra fotballstyret. 
 

8) Kampvert skal spesielt føle et ansvar for at dommeren ikke blir utsatt for 
utilbørlig og upassende tilrop fra publikum. Lagleder/trener har ansvar 
for spillernes og sin egen Fair Play-opptreden. I spesielle tilfeller bør 
også disse kunne påminnes Fair Play-opptreden av kampverten. 
 

9) Etter kamp: Kampvert varsler fotballstyret ved Fair Play-ansvarlig ved 
spesielle hendelser som bør følges opp, umiddelbart etter kamp. Om 
nødvendig, skriv en kortfattet rapport. 
 



10) Kampvert skal etter kampen bistå lagleder/trener slik at Fair Play-
rutinene gjennomføres og hjelpe lagleder med bl.a. rydding etter kamp. 
 

11) Husk å melde fra om gode Fair Play-holdninger fra egne og motstanders 
lag. Hver måned nomineres slike bidrag i Buskerud Fotballkrets. 


