Klubbdommere 2018
Dommeroppsettet for vårsesongen er nå publisert på nettet og distribuert til laglederne. Spillere med
Klubbdommerkurs som ønsker det er oppsatt som dommere for kamper på små baner. I tillegg er det satt
opp en blanding av klubb- og rekruttdommere for øvrige 9er og 11erkamper uten oppsatt dommer fra AFK.
Det er lagledernes ansvar at lagets spillere møter til kamp hvor de er oppsatt som dommer.
Lagleder for laget som skal spille tar kontakt og får bekreftet at oppsatt dommer møter til kamp. Kontakt
spilleren direkte og/eller aktuell lagleder.
Lag

Lagleder

Telefon

E-post

G19

Ellen Teigen

47264446

e.teigen@losbygods.no

G16

Cato Holter

90831359

cato@strommen-if.no

G14

Christian Grodum

93408757

christian.grodum@cgi.com

G13

Christian Syvertsen

97512250

chrill74@gmail.com

J13

Lisbeth Voll Dahl

93408322

lisbeth.dahl@dhl.com

Ved flytting av kamper må oppsatt dommer få beskjed. Minner samtidig om at kampen må flyttes på vanlig
måte med skjema til fotballkretsen.
I kamper med kamprapport (G13 og eldre) er dette laglederens ansvar og ikke klubbdommerens.
Dommer får betalt etter kamp i kiosken på tribunen. Laglederen har med seg ferdig utfylt dommerregning
som signeres og blir med dommeren til kiosken. Hvis kiosken er stengt legger lagleder ut beløpet og får dette
refundert fra klubbkontoret.
Spillerne / dommerne har fått utdelt dommerdrakt, fløyte og notatkort. Hvis du ikke har fått melder du fra til
undertegnede.

Dommeroppsettene og dommerinfo for sesongen 2018 ligger her;
http://www.sif-bredde.no/blog/2018/03/29/dommeroppsett-2018/

Spillereglene (stor bane + små baner) ligger her;
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/

Mer om dommere fra Akershus Fotballkrets;
https://www.fotball.no/kretser/akershus/dommer/

Med vennlig hilsen
Roland Sannes
Dommeransvarlig
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Postboks 74, 2011 Strømmen
Mobil: 980 61 169, Klubbkontor: 63 81 30 92
http://www.strommen-if.no/
roland@strommen-if.no

Oppmøte senest 15
minutter før kamp

HUSK:
 Fløyte
 Klokke
 Notatkort +
blyant
 Mynt

Betaling Klubbdommere 2018

Dommer

AD

5er (G8, G9)

150

7er (G10, G11, J11)

200

-

9er og 11er(G12, G13, J13, G14)

250

-

Øvrige kamper

Etter avtale

Egne satser gjelder for kretsens rekrutteringsdommere

Eksempel Dommerregning
Lagleder skal ha med ferdig utfylt regning til
kamp. Regningen skal fylles ut etter kamp
og lagleder blir med til kiosken for utbetaling
(ev legger ut hvis kiosk stengt)

