
 

 

Hjemmekamper i barne-og ungdomsfotballen 

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i Gullhaug 
IL`s regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper 
gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. 
 
Det skal være gøy å spille fotball i Gullhaug IL, og alle skal føle seg velkomne til 
Gullhaug.. 
 
 

Barnefotballen (6-12 år) 
 
 

• Det skal være kampvert på hver kamp. 
• Fair play reglene skal overholdes. Fair Play møtet skal gjennomføres. 
• Motstanderlag skal ønskes velkommen til Gullhaug IL, og tilbys 

garderobe om de ønsker det. Husk at motstanderlag kan komme 1 
time før start. 

• Lagleder skal kontrollere at banen er tilgjengelig, riktig merket og at målene er på 
plass. 

• Lagleder skal kontrollere at det er satt opp dommer, og at dommer 
møter. I barnefotballen er det dommeransvarlig i Holmestrand IF 
som setter opp dommere 

• Lagleder er ansvarlig for at alle dører låses etter kampen. 
• Kampverten lager kaffe og serverer dette til tilskuere. 

 

Ungdomsfotballen (13-19 år)  
 
 

• Det skal være kampvert på hver kamp. 
• Fair play reglene skal overholdes. 
• Motstanderlag og dommer skal ønskes velkommen til Gullhaug IL, og tilbys 

garderobe. 
• Lagleder skal kontrollere at banen er tilgjengelig, riktig 

merket og at målene er på plass. Husk at motstanderlag kan 
komme tidlig til kampen (1 time før kampstart) 

• Det er dommeren som gjennomfører fair play møtet før kampstart. 
• Lagleder og trener skal alltid takke motstanderlag og dommer 

etter kampen. Uansett resultat, vær en like god taper som 
vinner. 

• Lagleder er ansvarlig for at garderobe kostes/ryddes og at alle dører låses etter 
kampen. 

• Kampverten skal koke kaffe og tilby dette til fremmøtte tilskuere. 
 

 



 

 

Hjemmekamper seniorfotball – herrelag 

For å skape gode rammer rundt alle herrelagskampene i Gullhaug IL`s regi, 
skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og 
Fair play-kriterier. 
Det skal være gøy å spille fotball i Gullhaug IL, og alle skal føle seg velkomne til Gullhaug. 
 
 

Oppgaver støtteapparat 
• Fair play reglene skal overholdes. 
• Motstanderlag og dommer skal ønskes velkommen til 

Gullhaug IL og vises til garderoben. 
• Lagleder skal kontrollere at banen er tilgjengelig, riktig merket og 

at målene er på plass. Husk at motstander lag kan komme tidlig til 
kampen (1 time før kampstart) 

• Det er dommeren som gjennomfører fair play møtet før kampstart. 
• Lagleder og trener skal alltid takke motstanderlag og dommer etter kampen. 
• Lagleder er ansvarlig for å koste/rydde garderober og sørge for at 

alle dører låses etter kampen. 
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