RAPPORT FRA DOMMEROBSERVATØR
Rapporten skal sendes NFF innen 36 timer etter kampen. E-post: observatorrapport@fotball.no
De grå feltene skal fylles ut.
Hjemmelag:

Bortelag:

Serie:

(Anm 1)

Sted/Stadion:

Dato:
Stilling ved
pause:

Sluttresultat:

kl:
(Ved X-omg:
Stilling ved ordn. tid:)

Dommer

Nr:

Navn:

Karakter:

Ass dommer 1

Nr:

Navn:

Karakter:

Ass dommer 2

Nr:

Navn:

Karakter:

Fjerdedommer

Nr:

Navn:

Karakter:

Observatør

Nr:

Navn:

Kampens vanskelighetsgrad:
Dommer:

(Anm 2)

Ass dommer 1:

(Anm 2)

Ass dommer 2:

(Anm 2)

Fjerdedommer:

(Anm 2)

Skala for fastsetting av karakter:
9,0 - 10

En førsteklasses prestasjon

8,5 – 8,9

En meget god prestasjon

8,0 – 8,4

En god prestasjon på dette nivået

7,5 – 7,9

En tilfredstillende prestasjon (klare utviklingsmuligheter)

7,0 – 7,4

En prestasjon under forventet på dette nivået

6,5 – 6,9

Dårlig prestasjon

5,0 – 5,9

Veldig dårlig prestasjon - uakseptabelt på dette nivået

Kampens vanskelighets grad må innebygges i karakterfastsettelsen for hver enkelt i dommerteamet i tråd med hvordan kampen utvikler
seg for hver enkelt
Lett:

En enkel kamp uten noen utfordringer for dommer eller assistentdommere

Normal:

En vanlig kamp på det aktuelle nivået, med enkelte mindre utfordringer

Vanskelig:

En kamp med noen vanskelige situasjoner og utfordringer

Meget vanskelig:

En kamp med flere vanskelige situasjoner og utfordringer, og en spesiell atmosfære

Anm 1: Serie:
Anm 2: Kampens vanskelighetsgrad:
Anm 3: Dommerens fysiske form:
Side 1 av 4

Beskrivelse av kampen:

DOMMER

2

Forståelse, og bruk av spilleregler og retningslinjer. Kampkontroll, taktisk opptreden og kampledelse med omtale av spesielle
situasjoner og tidspunkt:
Kommentarer:

Min.

3

Beskrivelse av situasjon og/eller hendelse

Disiplinær kontroll, opptreden i forhold til spillere og ledere (teknisk område) med omtale av spesielle situasjoner og tidspunkt:
Kommentarer:

Min.

4

Beskrivelse av situasjon og/eller hendelse

Fysisk form:

(Anm 3)

Plassering og bevegelse:
+

Normal

Godt oppe i situasjoner. Evne til å følge opp spillet uten å komme i vegen for ballen
Variabelt og fleksibelt diagonal system
Evne til å lese spillet, spilleforståelse
Beveger seg inn i straffefeltet når det er påkrevet
God plassering ved igangsetting av spillet (målspark, hjørnespark, frispark)
Side 2 av 4

Gi kommentar til spesielle situasjoner med angivelse av tidspunkt. Dette må gjøres hvis man benytter (-) på noen av boksene ovenfor.
Beskrivelse av situasjon og/eller hendelse

Min.

5

Samarbeide med assistentdommere og fjerde dommer:

6

Personlighet:

7

Generelle kommentarer om prestasjonen med råd for fremtidig utvikling:

8

Situasjoner som ble diskutert etter kampen:
Ting som kan
forbedres:

1
2
3

Positive ting:

1
2
3

9

ASSISTENTDOMMER 1

Assistentdommerens prestasjon med angivelse av noen viktige/spesielle avgjørelser med angivelse av tidspunkt:
+

Normal

Korrekte offsideavgjørelser og god forståelse for ”vent og se”
God bevegelse og posisjonering
God koordinasjon og samarbeide med dommeren
Korrekt inngripen ved overtredelser i hans nærhet
God kontroll ved igangsetting av spillet v/frispark, målspark etc

Side 3 av 4

Kommentarer:

Gi omtale av spesielle situasjoner med angivelse av tidspunkt. Dette må gjøres hvis man benytter (-) på noen av boksene ovenfor.
Min

Beskrivelse av situasjon og/eller hendelse

ASSISTENTDOMMER 2

10

Assistentdommerens prestasjon med angivelse av noen viktige/spesielle avgjørelser med angivelse av tidspunkt:
+

Normal

Korrekte offsideavgjørelser og god forståelse for ”vent og se”
God bevegelse og posisjonering
God koordinasjon og samarbeide med dommeren
Korrekt inngripen ved overtredelser i hans nærhet
God kontroll ved igangsetting av spillet v/frispark, målspark etc

Kommentarer:

Gi omtale av spesielle situasjoner og tidspunkt. Dette må gjøres hvis man benytter (-) på noen av boksene ovenfor
Min

11

Beskrivelse av situasjon og/eller hendelse

Kommentarer om fjerdedommeren:

FJERDE DOMMER

Send skjema

Side 4 av 4

