
 

Del 1 - Sjekkliste før kamp  
 

 

Hjemmelag og bortelag  
Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kamp og 

turnering regnes ikke som en del av deltakerantallet.  

 

Hjemmelaget utpeker kampvert.  

 

Lagene har i forkant av kampen satt seg inn i og informert spillere og foresatte: 

• Oppmøtetidspunkt – lagene venter utenfor banen til alle i foregående kampen har forlatt 

banen.  

• Oppvarming foregår utenfor banen.  

• Oppmøtested – egne innganger pr kamp er avmerket på banekartet. 

• Deltakerantallet (spillere og publikum) – maks 200 pr anlegg. Antall deltakere pr bane er 

fordelt på kampoppsettet.  

• Bortelaget må melde fra om antall spillere, publikum.  

• Kamptidspunkt – start og slutt presis! 

• Føre opp liste (Spond) over alle spillere, trenere, ledere og publikum for eget lag. 

Dette erstatter ikke registrering av spillere i Fiks på de lag det gjelder.  

  

Kampvert  
Kampverten har i forkant av kampen satt seg inn i og forstått det som gjelder for hjemmelag 

og bortelag og i tillegg:  

• Merket opp publikumssoner - se kart for hver bane. 

• Merket opp innbyttersoner – kart for hver bane 

• Har oversikt over publikum og føre liste med kontaktinfo. 

• Bortelaget leverer liste ved ankomst og kampvert merker/korrigerer oppmøte.  

• Ha med seg antibac på kamp til publikum (utleveres av klubben) 

 

Dommer  
Dommeren har i forkant av kampen satt seg inn i følgende oppgaver:  

• Kontrollere at nødvendige soner er oppmerket   

• Oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt ved stopp i spillet.   

• Informere om at spillerbytter skjer ved det respektive lags innbyttersone  

• Fair play hilsen gjennomføres uten fysisk nærkontakt  

 

Der hvor det er ungdommer eller foreldre som dommer er det lagleder/treners ansvar og påse 

at ovenfornevnte oppgaver blir utført! 

  

 

 

  



 

Del 2 - Sjekkliste under kamp  
 

   

Hjemmelag og bortelag  
Lagene har underveis i kampen:  

• Kontroll på at oppvarmning for innbyttere foregår i de oppmerkede innbyttersonene eller 

bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en 

del av et annet lag.  

  

Kampvert  
Kampverten skal underveis i kampen:  

• Passe på at tilskuere forholder seg til tilskuersoner og avstandsregelen  

• Passe på at det ikke kommer flere publikum enn tillatt.  

• Passer på at innbyttere og trenere forholder seg til innbyttersonene   

 

 

 

Del 3 - Sjekkliste etter kamp  
 

  

Hjemmelag og bortelag  

Lagene har etter en kamp:  

• Levert fra seg alle listene til kampverten med deltakere.  

• Sørget for at alle spillere forholder seg til avstandsreglene når de forlater banen  

  

Kampvert  

Kampvert har etter en kamp:  

• Fått inn alle lister over de som var til stede på kampen (spillere, publikum, lagledere, 

trener og andre fra begge lag). 

• Umiddelbart etter kampen sendes disse til daglig leder dagligleder@sandnesulf.no  

Listene oppbevares i minst 10 dager, for mulig smittesporing 

  

 

 

 

Eventuelle spørsmål ta kontakt med: 

Magnus Særheim Nilssen 994 55 829 

Eli Nygaard tlf 918 96 840 

 

Mer informasjon: 

www.bredde.sandnesulf.no 

www.fotball.no  
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