
 

Hjemmekamper i LKFK barne- og ungdomsfotballen 
 

Kampvert 
Alle hjemmekamper arrangert av LKFK skal ha en kampvert. De enkelte lagene er selv ansvarlig i å 

finne kampvert. En mulig løsning er å rullere oppgaven på foreldre. En kampvert skal gi et godt 

inntrykk av LKFK som klubb til alle besøkende klubber, og sørge for at kamper blir gjennomført med 

Fair Play. Kampverten får en egen kampvert vest som gjør personen godt gjenkjennelig, og den har 

også med foreldrevettkort. Kampvertens oppgaver: 

Før kampen:  

•Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.  

•Ønske velkommen til begge lag og dommer.  

•Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.  

•Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.  

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.  

•Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.  

Under kampen:  

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

•Prate med dommer i pausen.  

•Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.  

•Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen  

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

Etter kampen:  

•Bistå i å organisere Fair play-hilsen.  

•Takker begge lag og dommer.  

•Rydde rundt banen etter kampslutt. 

Kampverten følger alle lag som spiller kamp denne kvelden. Kampverten skal ikke være trener. 

 

Fair Play møte 
Før hver kamp skal det avholdes et Fair play møte. Fair Play møtene er noe ulikt i barnefotballen og 

ungdomsfotballen. 

Barnefotball: 

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå 

gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:  



 

Spillet:  

1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.  

2. Utspillsregelen skal benyttes.  

3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.  

4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?  

Rammene:  

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.  

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.  

3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.  

4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

Fair Play-møtet avsluttes med «handshake for peace». 

 

Ungdoms- og seniorfotball: 

Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-

møte mellom dommeren og trenerne før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør 

tydelige avtaler:  

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.  

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.  

3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.  

4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.  

5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.  

6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace». 

Fair Play-møtet avsluttes med «handshake for peace». 

 

Disse retningslinjene er i tråd med kretsens ønsker og oppfordringer. Vi i LKFK håper dette kan bidra 

til mer positivitet og opplevelser rundt hjemmekamper, både for spillere, trenere, dommere og 

tilskuere. 

 


