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Plan for rekruttering og videreutvikling av dommere i HL 

 

 

Det er gjennom flere år utviklet en god struktur på dommerutvikling og 
dommerkoordinering i Hasle-Løren. Denne ønsker vi å videreutvikle slik at klubben møter 
kravene fra Fotballforbundet til å stille med tilstrekkelig kvalifiserte dommere. 

Fotballdømming kan være en spennende og morsom retning! 

 

Store internasjonale dommerprofiler, samt norske dommere i verdensklasse, har satt 
dommere skikkelig på kartet. Dommere har fått økt anerkjennelse innen fotballen, og alle 
forstår behovet for å kunne rekruttere og utvikle gode dommere. 

De egenskapene som utvikles gjennom å være fotballdommer, gir ikke bare anledning til 
følge fotballen fra en spennende vinkling, men gir også et veldig godt grunnlag til utvikling av 
verdifulle coaching - og lederegenskaper. Dommerjobben gir anledning til å lære mer om 
fotballen. Den kan kombineres med å være spiller, eller utvikles som en selvstendig retning. 

Ingenting ville vært bedre for klubben, enn at vi kunne vise til et ledende miljø for 
rekruttering og utvikling av gode fotballdommere, og vi har svært mange talenter blant våre 
spillere og i nettverket rundt spillerne. 

Vi ønsker å utvikle talenter på dommersiden, på en måte som gjør at klubben blir anerkjent 
for et godt dommermiljø med gode dommere på alle alderstrinn. 

 

Helt konkret innebærer dette følgende delmål: 

• Vi skal være selvforsynt med dommere i alle aldersbestemte årsklasser. 
• Vi skal ha et aktivt dommermiljø som skal bidra til rekruttering, utvikling og 

videreutvikling av dommere. 
• Vi skal utvikle dommertalenter, både på jente- og guttesiden. 
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Dommerkoordinator har hovedansvar for dommerutvikling og –koordinering i Hasle-Løren. 

Hovedaktivitetene knyttet til dommermiljøet i klubben er som følger: 

Rekruttering av dommere i aldersbestemte klasser 

Hvert år skal det arrangeres dommerkurs for nye dommere i aldersbestemte klasser, både 
blant jente- og guttelagene. Kandidatene velges ut blant spillere og andre interesserte på 
alderstrinnet 14 år. 

 
Kurset gjennomføres før oppstart av høstsesongen, slik at de nye dommerne skal få 
dommer-praksis så snart som mulig etter at de gjennomførte kurs. 

Det er en oppgave for de enkelte lagene å plukke ut og motivere aktuelle kandidater til disse 
dommerkursene, mens dommerkoordinator vil fungere som pådriver overfor lagene. 

 

Etablere og vedlikeholde en oversikt over dommere i Hasle-Løren 

Alle som har tatt dommerkurs vil inngå i en oversikt over dommere i Hasle-Løren. Det er 
dommerkoordinator som etablerer og forvalter denne listen, slik at alle lagene i Hasle-Løren 
til enhver tid har oversikt over tilgjengelige dommere, med telefonnummer og evt. 
mailadresse. 

Oppfølging og videreutvikling av dommere 

For dommere som har tatt innledende dommerkurs, og begynt å dømme kamper for  
Hasle-Løren skal det finnes muligheter til videreutvikling gjennom 

• Temakvelder 1 gang i året  
Dommerkoordinator tar initiativ til slike temakvelder der klubbens dommere 
inviteres til diskusjoner med andre dommere, gjerne kombinert med ”kjendis-
dommere” eller andre kjentfolk som kan holde foredrag om dommererfaringer. 
 
Et mål med slike kvelder er i tillegg å bygge et miljø i dommergruppen, både faglig og 
sosialt. 

 

• Kurs for videreutvikling av dommere 
Oslo Fotballkrets setter ofte opp kurs for videreutvikling av dommere, og 
dommerkoordinator i klubben skal sørge for at klubbens dommere får nødvendig 
informasjon om kurs. 

 


