
Kampverter sesongen 2022  

Alle barne- og ungdomslag i Varegg som deltar i vanlig seriespill (ikke serieturnering) skal 
stille med to kampverter på alle hjemmekamper i serien. Kampvertene skal ta imot 
motstanderlaget, dommere og tilskuere og bidra til en god ramme rundt kampen preget av 
Fair Play.  

Oppgaver som Fair Play vakt: 

Kampvertene skal ha på seg en gul kampvertvest og påse at kampen gjennomføres i tråd med 
NFF sine FairPlay prinsipper. 

Før kampen: 

• Sørge for at evt garderober er åpne og ryddige 
• Ønske begge lag og dommer(e) velkommen 
• Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen. 
• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair Play-møtet (se forklaring lenger ned) 
• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen før kampstart (se forklaring lenger ned) 
• Vite hvor anleggets hjertestarter befinner seg* og ha telefon for å ringe 113 
• Ha kjennskap til varsling av uønskede hendelser (se forklaring lenger ned) 

 

Under kampen: 

• Oppfordre til positivitet fra trenere og lagledere, både mot spillere og dommer(e) 
• Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta en prat med tilskuere som man 

oppfatter går over streken 
• Påse at tilskuere oppholder seg minst to meter unna sidelinjen 
• Være tilgjengelig for dommeren i pausen 

Etter kampen: 

• Bistå i å organisere Fair Play-hilsen 
• Takke begge lag og dommer(e) for kampen 
• Melde fra til Fair Play-ansvarlig eller styret i egen klubb dersom det oppstod 

uønskede hendelser før, under eller etter kamp 

FairPlay-hilsen: 

Fair-play hilsen skal gjennomføres før og etter alle kamper ved at begge lag og dommer(e) 
stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til før kamp og takker for kampen 
etter kamp. Dette er et uttrykk for gjensidig respekt. Under korona kan Fair-play hilsen 
gjennomføres ved at man hilser på hverandre med foten i stedet for med hendene.  

FairPlay-møtet: 

Fair Play-møtet gjennomføres før kamp for å sikre at kampen preges av glede, mestring, 
jevnbyrdighet og god oppførsel. Hjemmelagets trener har ansvar for å ta initiativ til et Fair 
Play- møte mellom trenerne og dommer(e) før kampstart.  

NFF sine retningslinjer for Fair Play møtet i barnefotballen (6-12 år): Fair play-møtet barn 

https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fairplay_barnefotball.pdf


NFF sine retningslinjer for Fair Play møtet i ungdomsfotballen (13-19 år): Fair play-møtet 
ungdom 

Under retningslinjene for Fair Play møtene ligger også trenervettregler som alle trenere bør 
sette seg inn i. 

Foreldrevettregler: 

NFF har utarbeidet egne retningslinjer og kjøreregler for foreldre. Disse kan skrives ut og 
deles ut til tilskuere på kamp i form av NFF. Lenke:  Foreldrevettregler 

Varsling: 

Om du opplever eller er vitne til uønskede hendelser i fotballen, bør du varsle. Uønskede 
hendelser kan handle om grov språkbruk, trusler, trakassering, diskriminering og mobbing, 
eller om selektering og fordeling av spilletid. Det kan også handle om vold og seksuell 
trakassering eller overgrep. 

NFF har en egen varslingskanal, NFF varslingskanal, der man kan varsle under fullt navn 
eller anonymt. Varselet går til NFF sentralt, som vil vurdere videre saksgang. Du kan også 
varsle til klubbens tillitspersoner, det være seg Fair Play ansvarlig, Sportslig Utvalg, 
ansvarlig for din avdeling (barnefotball / ungdomsfotball / senior) eller direkte til 
styreformann. Kontaktinfo til klubbens tillitspersoner finner du på 
https://vareggfotball.no/kontakt-oss/ 

 
 
For hovedstyret i Varegg Fotball 06.02.2022 

Anja Ragvin, Fair Play ansvarlig, kontakt: samfunn@vareggfotball.no / 95020467 
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