ASTOR FOTBALLKLUBB
- aldersbestemt fotball i fokus

Dommerkontrakt
Kontrakt mellom Astor Fotballklubb (klubben)
og

(dommeren)

1. Gyldighet
1.1

Kontraktstiden følger fotballsesongen og gjelder i en sesong

1.2

Kontrakten består av to sider. Selve kontrakten er signert av dommeren og
klubbens dommerkontakt.

2. Klubbens forpliktelser
2.1

Klubben skal sørge for at dommeren har det nødvendige dommerutstyr. Klubben
dekker utstyr etter følgende satser:
Forbunds og regionsdommer:
inntil kr 3000,Autorisert dommer:

inntil kr 2500,-

Rekrutteringsdommer:

inntil kr 2000,-

2.2

Klubben dekker utgifter til samlinger forutsatt at det søkes på forhånd.

2.3

Klubben skal sørge for å legge forholdene til rette for dommergruppen, slik at hver
enkelt får best mulig forhold til å utvikle seg som dommer.

2.4

Dommergruppen skal ha mulighet til å ta del i alle Astor FK sine sponsor- og
leverandøravtaler på linje med spillerne.

3.

Dommerens forpliktelser

3.1

Dommeren skal dømme for klubben i kontraktsperioden

3.2

Dommeren skal hvert år dømme det minimum antall fotballkamper som skal til for å
bli godkjent som tellende dommer i henhold til regler fastsatt av Trøndelag
fotballkrets.

3.3

Dommeren skal dømme gratis 4 treningskamper for senior eller junior og 20
kamper i forbindelse med 3v3 cup.

3.4

Dommeren skal være observatør for klubbdommere.

3.5

Dommeren skal være lojal overfor klubben og representere klubben på en
positiv måte.

3.6

Alt dommerutstyr skal kjøpes inn fra klubbens utstyrsleverandør. Alle innkjøp skal
godkjennes av styret.

3.7

Dommerne skal i de tilfeller lagene ser det som hensiktsmessig, være disponible til å
delta på spillermøter/samlinger med regelopplysninger, råd, taktiske tips og lignende.

4. Særbestemmelser
4.1

Dersom dommeren blir skadet og ikke kan drive fysisk aktivitet, opphører punkt 3.1,
3.2 og 3.3

4.2

Dersom klubbens utstyrsleverandør ikke fører tilfredsstillende utstyr, kan det kjøpes fra
en annen leverandør.

4.3

Ved skolegang, militærtjeneste eller andre sosiale årsaker som medfører flytting til en
annen fotballkrets, kan kontrakten avbrytes etter nærmere avtale med klubben.

4.4

Dersom dommeren i kontraktsperioden bryter avtalen, skal dommeren betale tilbake
det beløpet han/hun har fått utstyr for.

Dato

Sted

For Astor FK

Dommeren

