Til klubber i NFF Buskerud
Kopi Dommeransvarlig i klubb
Drammen, den 21.01.2022

ENDRINGER I DOMMER-OPPSETT FOR 12-ÅRSKLASSENE i 2022
Bakgrunn
I takt med innføring av ‘nye spillformer i barne- og ungdomsfotballen’ i 2018, hvor NFF Buskerud var
pilotkrets allerede i 2017, ble også dommerkursmodellen endret.
Siden 12 årsklassene gikk fra å spille 7er til å spille 9er fotball, med spilleregler som for 11er fotball,
var det naturlig å utdanne dommere på dette ‘nye nivået’ (9er).
Som et ledd i den tradisjonelle dommerkursmodellen ble det innført et nytt kurskonsept kalt ‘9er
Rekrutteringsdommerkurs’, hvor intensjonen var å utdanne nok dommere til å dømme 12 års
kampene i egen klubb og/evt. i naboklubb(er).
Kretsen påtok seg også ansvaret for alt dommeroppsett i 12 årsklassen, ved å benytte de nye 12 års
dommerne (9er dommerne) samt andre unge dommere fra egen klubb.
Erfaringer
Undersøkelser viser at NFF Buskerud er en av svært få kretser som har påtatt seg ansvaret både for
utdanning og dommeroppsett i 12 årsklassene. I andre kretser er det hele og fulle ansvaret tillagt
klubbene, i likhet med dommeroppsett-/oppfølging i øvrig barnefotball (6-12 år).
De første årene, fra 2017 og fram til og med 2019, gjorde klubbene en formidabel innsats hvor det
ble påmeldt og utdannet veldig mange nye 9er dommere – med et snitt på +/- 50 nye 9er dommere
hvert år, men også med noe frafall etter hver sesong.
Pandemi og utfordringer
Når korona-pandemien traff Norge i 2020, og alt ble stengt ned, fikk vi store utfordringer med å
gjennomføre (fysiske) dommerkurs og opprettholde kvantiteten på dommerutdanningen.
Det har i 2020 og i 2021 medført at vi har mistet utrolig mange unge 9er dommere, hvor noe skyldes
motivasjonssvikt, og vi har som nevnt ikke fått utdannet særlig mange nye.
De siste 2 sesongene har mange av 12 års kampene dessverre ikke vært dømt av unge 9er dommere
fra egen klubb, som intensjonen var, men har i stedet vært avviklet av eldre og mer erfarne
kretsdommere, som virkelig har trått til i en krevende periode.
Til informasjon har vi mistet nærmere 100 dommere totalt under pandemien, og med liten tilgang på
nyrekruttering så er dommerkapasiteten i NFF Buskerud ved inngangen til 2022 på bristepunktet.
Med bakgrunn i ovenstående ser vi oss nødt til å meddele at fra og med 2022 sesongen må klubbene
selv ta ansvaret for oppsett og oppfølging av dommere i 12 årsklassene.
Kretsen skal selvsagt bidra og legge til rette for utdanning av nye 9er dommere, både i 12 og i 13
årsklassene, og vi skal fortsatt ha tett og god dialog med klubbene og de dommeransvarlige i klubb.
Vi håper på forståelse for beslutningen, og vi står selvsagt til disposisjon hvis spørsmål/uklarheter.
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