
   KAMPVERT 
 

 

 

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som møter gjester ved kamp. Som følge av 
Covid-19 er kampverten sentral for å kunne gjennomføre kamper. Kampverten skal bidra til en fin 
ramme rundt kampen preget av Fair Play, og i denne perioden godt smittevern. Klubbene sørger for 
at kampverter, via lagleder på aktuelt lag, får tildelt en kampvertvest. 

Før kampen: 
• Se til at bane og mål er i orden. Herunder undersøke nett i mål, samt at hjørneflagg er på 

plass. 
• Om garderober skal benyttes, tørk av kontaktflater med desinfisering. 
• Ønske begge lag og dommer velkommen. Fint om dette gjøres dagen før med informasjon, 

og bilde av QR-kode så bortelag kan forhåndsregistrere så mye informasjon som mulig. 
• Henvise gjestende lag til sin tekniske sone og publikum til publikumssone – 2 meter avstand, 

se banekart. 
• Sørge for at alle som er tilstede registreres for mulig smittesporing i etterkant, også 

publikum. Ved notering med penn og papir skal ikke penn gå på rundgang. Benytt nevnte 
elektroniske løsning via «Laget Mitt» i størst mulig grad. 

• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen, og sørge for at denne foregår uten håndtrykk. 
• Vite hvor hjertestarter er (på Brakka) og telefon til å kunne tilkalle medisinsk hjelp. 

Under kampen: 
• Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommeren er innen rimelighetens grenser. 
• Prate med dommeren i pausen.  
• Kontrollere jevnlig at de som er til stede holder 1 meter avstand, at publikum er innenfor 

publikumssoner og lagene innenfor sine soner. 
• Oppfordre til positivitet mellom trenere, lagledere, spillere og dommeren. 

Etter kampen: 
• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen, og sørge for at denne foregår uten håndtrykk. 
• Deltakerlistene lagres elektronisk, men ta kontakt med klubben om det skulle oppstå noen 

utfordringer knyttet til dem.  
• Sørger for at alle på banen kommer seg effektivt og riktig av banen for at neste lag skal kunne 

tre inn på banen, samt at banen forlates i den stand den var ved kampstart.  
• Takke dommeren for kampen.  

 

Takk for innsatsen, kampvertene gjør en veldig viktig innsats for klubben! 


