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Tildeling

Det var mange ting som inspirerte og gledet Joffen. Men
en spesiell person fortjener en ekstra oppmerksomhet.
Denne personen er et spesielt talent, som viser store
kunnskaper om en utrolig viktig oppgave på fotballbanen.
Det er ikke ofte man ser en meget ung gutt fylle rollen
som kampleder og dommer på en slik måte. Når du i en
alder av 13 år, som den største selvfølge, tydelig dømmer
fordel av ballen. Ja da har du gjort noe riktig.
Joffenfondet ønsker å tildele en oppmerksomhet til en
spesiell kar med et spesielt talent.

Ole Ruhaven er dette unike dommertalentet

Han tildeles Joffenfondets aller første pris.
Prisen innebærer å være gjest på Sør Arena på kampen
Start - Skeid, med besøk i dommergarderoben i tillegg til
et gavekort fra vår lokale utstyrsleverandør Trimtex.



Dommeren i fokus

DOMMEREN ER IKKE EI  KU

Ole Ruhaven er et stort dommertalent,
og den første mottakeren av pris fra
Joffenfondet.
 
Med fantastisk god hjelp fikk vi
gjennomført en drømmedag sammen
med noen av landets beste dommere
for Ole.
 
Ole fikk være flue på veggen under
kampen Start - Skeid 02/06-2019.
 

Dommerteamet (f.v): Atle Larsen 
Håversen, Jon Romuld ,Christian
Moen, Ole Ruhaven og Rune
Kjørstad. Gjorde en solid innsats.
Spesielt med å gi dagens
yngstemann en flott opplevelse
 
 



Ole ble møtt av dommerteamet 90
minutter før kampstart. Han fikk da
være med på alle forberedelser inn mot
kamp. Det ble en stor opplevelse for
det unge dommertalentet.
 
Kampen ble overvært på flotte plasser
på Sør Arena.

Etter kampslutt fikk Ole være med på
full gjennomgang av kampen. Vi kan
konkludere med at Ole hadde en
fantastisk opplevelse. Og at lysten til å
fortsette å dømme nok ikke har blitt
redusert :-) 

DRØMMEDAG FOR DET UNGE DOMMERTALENTET

Tusen takk for all velvillighet til:
Norsk Fotballtrenerforening v/Teddy Moen og Rolf Åge Børresen
IK Start
NFF v/ Tore Hansen og Odd Jarle Larsen
Dommerteamet


