
KLUBBDOMMER 
-  info for lagledere og dommere i Flint

Listen for klubbdommere for Flint er oppdatert. Vi har tatt utgangspunkt i de som dømte 
kamper i fjor, og de som har gått kurs i år. Listen sendes ut til lagledere.  
Listen oppdateres ved tilbakemeldinger til klubbdommer@flintfotball.no.  

Registrere dommer

Lagledere registrerer dommere til kamper. Personer med endre-tilgang på kamper kan nå 
se hvilken dommer som klubben har allokert på kampen eller sette opp dommer selv  
dersom man har avtalt direkte med dommeren. Flint ønsker at alle dommeroppdrag blir 
registrert for å kunne følge opp dommerne best mulig. 

Dersom man ikke har kontakt med dommer, men ønsker at dommere skal selv melde seg på 
så kan man velge dommerkategori og velge ”Tillat påmelding” for at dommere i denne kate-
gorien skal kunne melde seg som dommer til kampen. Dommeren melder seg på i APPen.

Når en lagleder setter opp dommer så kommer dommeren opp på kampen i APPen, men 
den er ikke bekreftet før klubben har gått inn og bekreftet dette. Dommeren kan også selv 
gå inn og bekrefte at han skal dømme denne kampen.

Dommeroppdrag som er bekreftet av klubb eller dommeren selv kan ikke endres av  
lagleder. Det er derfor svært viktig at dommere ikke sier ja til oppdrag de er usikre på om 
de kan ta. I tilfeller med sykdom er det ønskelig at dommerne allierer seg med andre på 
samme dommertrinn som kan steppe inn som vikar, eller at man sender mail til  
klubbdommer@flintfotball.no med en gang man vet man ikke kan stille. 

Dommer ikke møter til kamp
Dersom dommere påtar seg oppdrag men ikke møter som avtalt, skal dette rapporteres inn 
til klubbdommer@flintfotball.no slik at disse kan fjernes fra den automatiske listen. 

Endringene må foreløpig gjøres på nett, men det jobbes med å få dette inn i APPen. Gå inn 
via denne linken: https://www.lagetmitt.net/kamper.php

Dersom kamp blir avlyst/utsatt 
Hvis en kamp blir avlyst eller utsatt så er det viktig å at klubbdommer får beskjed. 

Gå inn i Laget Mitt og sett kampen som avlyst. Da vil også klubbdommer få beskjed om 
dette. 

Husk også å melde fra til banefordeler - tob@flintfotball.no 



• Velg blyant til høyre for aktuell 
kamp. 

• Er kampen registrert som hjemme-
kamp skal det nå være mulig å velge 
«ny dommer». 

• Her kan man legge inn navn på ved-
kommende man har avtalt med, eller 
velge hva slags kamp man ønsker 
dommer til og velge tillatt påmel-
ding. 

De som ønsker at alle kamper auto-
matisk skal legges ut med «tillatt på-
melding» kan lagleder sende en mail 
til klubbdommer@flintfotball.no med 
lagnavn. 

Seriekamper fra og med G13/J13 
organiseres via kretsen, men ved tre-
ningskamper hvor interne dommere 
brukes ønsker vi at samme oppskrift 
følges. 

Honorar ved treningskamp er som 
følger: 

• 5’er og 7’er kamp : 100 kr (som ved 
ordinær seriekamp)

• 9’er med offside : 200 kr (som ved 
ordinær seriekamp)

• 11’er kamper 40-45 min x 2 : 

• 250 kr for klubbdommere med 
9er offside kurs/ 
rekruttdommere

• 350 kr for autoriserte krets-
dommere


