DOMMERUTVIKLING
MODUM FK

“En lokal fotballklubb med ambisjoner”

Visjon, verdier og mål
I klubbens strategiplan fra 2020 til 2022 står det følgende om dommere:
• Kompetanseheving for alle lag og spillere – dommerkurs
• Etablere en gruppe dommere som kan dømme opp til 3.div
Dette er mål for klubben innen utgangen av 2022, og dette dokumentet bygger på disse målene
med oppstart vinteren 2020/2021.

Hva skal til?
Modum FK har som vist på forrige bilde nedfelt målsetninger rundt dommergjerningen.
Hva skal da til for å nå disse målene?
• Arrangere obligatorisk klubbdommerkurs hvert år
• Bevisstgjøring i klubben på dommerne, trenere skal akseptere at vi har spillere som vil
være dommere og dommeraktivitet skal kunne prioriteres uten å bli «straffet» for dette
gjennom mindre spilletid etc.
• Oppnevne faddere i klubben som følger de unge dommerne i starten
• Arrangere dommerkveld hver høst, med fokus på dommerteamet i klubben
• Gjennomføre spillermøte på alle lag med nye regler, nye retningslinjer, Fair Play og
dommergjerningen som fokus
• Oppfordre spillerne til å ta dommerkurs og bidra som dommere, utover de som
obligatorisk skal gjennom kurset

Klubbdommerkurs
Styret i Modum FK har besluttet at det skal gjennomføres obligatorisk klubbdommerkurs
for alle nye spillere i klubben hvert år.
Det betyr i praksis at det nye jentelaget som kommer inn i klubben på J15 skal gjennom
klubbdommerkurs, samt nye spillere på G19.
Målet for klubbdommerkurs er som følger:
•
•
•
•

Rekruttere flere dommere til seriespill
Øke bevisstheten på dommergjerningen, samt større fokus på Fair Play
Kunne tilby dommere til våre samarbeidsklubbers kamper
Noe å falle tilbake på dersom man slutter som fotballspiller, bli værende i fotballfamilien som dommer

Klubbens ansvar
En stor utfordring for dommere når de kombinerer dette med å være spiller er aksepten
fra sine trenere for at dommeroppdrag er likeverdig med trening eller kamp. Modum FK
støtter opp om sine dommere og det blir nedfelt i klubbens klubbhåndbok at dommergjerning er likestilt med trening/kamp som spiller. Dette må også gjennomgås på trenerforum slik at man har det frisk i minne.
Unge dommere trenger bistand når de er ute å dømmer, en trygghet som ikke er foreldre.
Modum FK ved dommeransvarlig i samarbeid med daglig leder finner derfor faddere internt
i klubben som kan være med på 1-2 kamper for å støtte. Dette kan være en fra styret,
en skadet A-lagsspiller eller en trener.
Klubben ved daglig leder er ansvarlig for markedsføring av dommerrollen ut mot våre
spillere og skal administrativt lede organisering, innkalling osv. av dommerkurs, dommerkvelder etc.

Dommerkveld
Modum FK ved dommeransvarlig vil gjennomføre dommerkurs og dommerkveld.
Målet for en dommerkveld er å sette klubbens dommere i fokus. Diskutere regler, se på
situasjoner, ta opp utfordringer, spise god mat og ha det hyggelig sammen!
Det er et mål at klubben skal være representert ved noen fra styret for å anerkjenne
klubbens dommere, samt etterstrebe å få inn en ekstern dommer som kan holde et
foredrag for å motivere våre dommere videre.

Trenernes ansvar
Nummer 1: Anerkjenne dommerrollen, støtte sine spillere som er dommere og bygge
opp under at klubben satser på dommere!
Deretter skal det gjennomføres et spillermøte årlig med fokus på dommerrollen, nye
regler, nye retningslinjer og Fair Play. Her inviterer trenerne inn klubbens dommeransvarlig for å holde et innlegg om dette.

Målsetning
Mål for 2021:
•
•
•
•
•

Gjennomføre klubbdommerkurs for nye spillere i Modum FK
10-15 nye dommere registrert i Modum FK
50% av disse som dommere i seriespill, med faddere på de første kampene
Gjennomføre dommerkveld før sesongstart på høsten
Gjennomføre spillermøter på alle lag med dommer, regler, retningslinjer og Fair Play
i fokus

Mål for 2022:
• De samme målene som i 2021
• Det nye for 2022 blir å løfte opp dommere som kan dømme på høyere nivå, med mål
om dømme 3.div herrer senior

Tiltak
1. Gjennomføre dommerkurs for nye spillere i Modum FK (høst). Både for utdanning,
men også for rekruttering av dommere.
ü Endrede regler fra barnefotballen til ungdomsfotballen.
ü Fair Play i fokus
ü Rekruttere dommere (ønske/behov/muligheter/utdanning/økonomi/bekledning)
ü Trene som dommer på treninger i MFK, deretter hos andre klubber, cuper
ü Dommerveileder for den enkelte (støtte/hjelp/oppbygging)
ü Dommere som vil dømme i seriespill får dommerbekledning av Modum FK
2.
ü
ü
ü
ü

Gjennomføre spillermøter på alle lag med dommer før sesongstart
Regler og retningslinjer gjennomgås, med vekt på nye regler
Fair Play i fokus
Hvordan etterlever vi de nye reglene i MFK
Rekruttere dommere (ønske/behov/muligheter/utdanning/økonomi/bekledning)

3. Gjennomføre temakveld for dommere før sesongstart på høsten
ü Fagmøte for alle dommere i MFK
ü Gi dommerne anseelse gjennom oppfølging/ressurser/media

