Oppgaver for dommerkontakten kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melde opp klubbens dommere via klubbsiden før hver sesong
Orientere dommerne om retningslinjer for innmelding av sperreskjema,
forfallsregler, osv.
Lage oppfølgingsplan for dommerne i klubben
Sørge for utstyr til dommerne
Lage dommeroppsett i miniturneringer, og i 10-11 årskamper for de som har
egen avtale med region om dette.
Lage dommerforum i klubben ( bruk erfarne dommere i egen klubb, eller i
nærområdet, eventuelt samarbeid dommeransvarlig på regionskontoret)
Rekruttere nye dommere og melde inn behov for kurs til regionen
Representere dommerne i håndballgruppens styre / sportslig utvalg
Rapportere uheldige episoder til regionen
Eksternt samarbeide med
o Andre dommerkontakter
o Soneansvarlig
o Regionsadministrasjon
o Eventuelt observatører og talentansvarlige
o VÆRE TILGJENGELIG FOR DOMMERNE I KLUBBEN.

Et svært viktig poeng for dommerkontaktrollen er at den som er
dommerkontakt ikke skal gjøre alt selv, men organisere arbeidet slik at man får
nødvendig støtte til klubbens "dommerlag".

Viktige datoer å forholde seg til for dommerkontakten:

Oppgave

Kommentar

Frist

Melde på klubbens
dommere til dømming i
kommende sesong.

Via klubbsiden på www.handball.no.
Meld også på deg selv som
dommerkontakt.

1. mai

Se til at dommerne fyller
Sendes regionen for at oppsettet blir
ut og melder tilbake
tilpasset
sperreskjemaer

25. mai

Holde
informasjonsmøte /
dommerforum for
dommere

Aug /
september

Sørge for at alle
dommere har
tilstrekkelig med utstyr

Gjennomgå retningslinjer og rutiner

Aug /
september

Utført

på lik linje med spillerne
i klubben.
Informere om
dommerdagbok til
dommerne

Publiseres to - tre ganger årlig ( hvis
ikke annet oppgitt av
administrasjonen)

Aug, Okt,
Jan

Holde samling med
dommerne i klubben

2 - 3 ganger årlig

eks;
september,
november
februar /
mars

Melde inn behov for
kurs og utdanning

Gjøres via klubbens
utdanningskoordinator

Feb

Melde på dommere,
veiledere og
observatører på kurs

Følger utdanningsplan:

Delta på
dommerkontaktforum i
sonen/nærområdet

https://www.handball.no/regioner/regionsorvest/

To ganger i året

Feb, Sep

Dommerkontakt og dommerutvikling:
Uten tvil er dommerkontakten en viktig brikke i dommernes hverdag og da spesielt for
nye og unge dommere. Erfaringene våre tilsier at i klubber uten dommerkontakt
forsvinner mange av dommerne i løpet av det første året. I klubber med en
velfungerende dommerkontakt oppleves det at man beholder flere dommere enn
man mister.
Noen klubber driver i dag med regelkurs internt i egen klubb. Dette for å utvikle både
forståelse og kompetanse hos spillere og trenere. Det anbefales at gjennomføring av
regelkurs skjer rundt 15 års alder. Bonusen mange klubber opplever er at mange av
kursdeltakerne også har lyst til å begynne å dømme. NHF Region Sør-Vest kan være
behjelpelig med regelkurs i din klubb om dere ikke har personer med
regelkompetanse i egen klubb.
Dog er det viktig at ikke klubber og dommerkontakt "går i fellen" og utelukkende retter
seg mot å gjennomføre kurs for de yngste dommerne. Vel så viktig er det å finne
kandidater som kan ta dommer 1 utdanning hvor man blir sonedommer og kan
dømme kamper i klassene 12 - 14 år, ut i fra prestasjoner. Vi anbefaler sterkt at
klubbene retter større fokus mot dommer 1 kurs, enn mot kurs for barnekampledere.

Hvorfor bør klubben satse på dommerkontakt og dommerutvikling?
•
•
•
•
•
•
•
•

Unngå bøter og gebyrer for klubben
Lette arbeidet med dommeroppsett i barnekamper
Større fleksibilitet ved forfall og bytter
Heve håndball- og regelkompetansen i klubben
Skape bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere,
trenere, spillere og foreldre i klubben
Langsiktig lederrekruttering
Beholde unge og voksne i klubbmiljøet
Godt omdømme for klubben

Ta kontakt med dommeransvarlig i NHF Region Sør-Vest hvis du har spørsmål om
rollen som dommerkontakt. Vi kan hjelpe deg og din klubb videre i arbeidet!

