
Domarpolicy	  Höllviken	  Innebandy	  
	  
Att	  vara	  domare	  betyder	  en	  hel	  del	  ansvar	  och	  en	  möjlighet	  att	  växa	  i	  sitt	  ledarskap	  och	  
lära	  sig	  att	  se	  spelet	  från	  en	  annan	  synvinkel.	  Att	  vi	  som	  förening	  har	  domare	  att	  tillgå	  är	  
en	  förutsättning	  för	  att	  alla	  våra	  ungdomslag	  ska	  kunna	  spela	  matcher.	  Vi	  är	  måna	  om	  
våra	  domare	  och	  vill	  därmed	  göra	  allt	  vi	  kan	  för	  att	  du	  skall	  trivas	  och	  underlätta	  för	  dig	  
i	  ditt	  arbete.	  	  
	  

• Vi	  som	  förening	  arbetar	  hårt	  för	  att	  spelare,	  ledare	  och	  föräldrar	  ska	  förstå	  våra	  
domares	  situation	  och	  vi	  även	  ställer	  även	  höga	  krav	  på	  domaren	  för	  att	  skapa	  ett	  
så	  bra	  klimat	  som	  möjligt.	  	  

• Vi	  som	  förening	  accepterar	  inte	  att	  varken	  spelare,	  ledare	  eller	  föräldrar	  uppför	  
sig	  illa	  mot	  domare	  och	  åtgärder	  mot	  de	  som	  uppför	  sig	  illa	  kommer	  att	  vidtagas.	  
För	  att	  detta	  ska	  fungera	  så	  krävs	  det	  även	  att	  domaren	  förhåller	  dig	  till	  några	  
enkla	  förhållningssätt,	  så	  att	  vi	  som	  förening	  kan	  ta	  domaren	  i	  försvar.	  

	  
Denna	  domarpolicy	  är	  skapad	  för	  att	  beskriva	  de	  förhållningssätt	  en	  domare	  har	  att	  
förhålla	  sig	  till,	  samt	  för	  att	  beskriva	  de	  arbetsgångar	  som	  finns	  (ex.	  utbetalningar,	  
tillsättningar	  osv.).	  
	  
	  
Domarkurs	  
Samtliga	  våra	  ungdomsdomare	  skall	  i	  början	  av	  säsongen	  gå	  en	  
föreningsdomarutbildning	  så	  att	  alla	  har	  behörighet	  att	  döma.	  Som	  domarna	  skall	  man	  
komma	  så	  väl	  uppdaterade	  som	  möjligt	  när	  det	  gäller	  regler,	  uppförande	  osv.	  	  
Utbildningarna	  försöker	  vi	  som	  förening	  anordna	  på	  hemmaplan	  inför	  varje	  säsong	  och	  
vi	  som	  förening	  står	  givetvis	  för	  denna	  kostnad.	  	  
	  
Vill	  man	  även	  gå	  de	  högre	  stegen	  på	  utbildningsstegen	  uppmuntrar	  vi	  givetvis	  till	  detta.	  
Utbildningar	  hålls	  inför	  varje	  säsong	  av	  Skånes	  Innebandyförbund	  på	  olika	  orter	  och	  vi	  
som	  förening	  står	  även	  för	  dessa	  kostnader.	  
	  
Domarkläder	  
Föreningen	  står	  för	  domarkläder,	  och	  dessa	  lånar	  man	  under	  säsongen.	  Efter	  avslutad	  
säsong	  skall	  kläderna	  återlämnas	  till	  kansliet,	  då	  det	  är	  föreningens	  egendom.	  
Visselpipor,	  kort,	  mätinstrument	  osv.	  står	  man	  själva	  för.	  
	  
När	  man	  som	  domare	  anländer	  till	  match	  bör	  man	  inte	  ha	  några	  klädesplagg	  som	  visar	  
att	  man	  representerar	  Höllviken	  Innebandy.	  Som	  domare	  är	  man	  opartisk	  och	  därmed	  
ska	  man	  ha	  en	  neutral	  klädsel,	  så	  att	  man	  i	  allra	  största	  mån	  undviker	  uppfattningen	  om	  
”hemmadomare”.	  
	  
	  
Domartillsättning	  
Inför	  varje	  säsong	  sätter	  sig	  domarna	  ner	  tillsammans	  för	  att	  fördela	  säsongens	  matcher.	  
Viktigt	  vid	  domartillsättning	  är	  att	  man	  sätter	  domare	  på	  rätt	  nivå,	  dvs	  att	  domare	  med	  
mer	  erfarna	  dömer	  de	  svårare	  matcherna	  och	  de	  nya	  domarna	  dömer	  de	  enklare	  
matcherna.	  
	  



För	  att	  nya	  domarna	  ska	  komma	  in	  i	  arbetet	  och	  bygga	  upp	  en	  trygghet	  skall	  dessa	  börja	  
döma	  de	  lite	  enklare	  matcherna	  tillsammans	  med	  en	  mer	  erfaren.	  Den	  erfarne	  domaren	  
hjälper	  den	  nya	  att	  komma	  in	  i	  rutinerna.	  Ju	  högre	  nivån	  är	  desto	  mer	  ska	  vi	  försöka	  
hålla	  fasta	  domarpar.	  	  Förutsättningarna	  för	  att	  döma	  bra	  ökar	  drastiskt	  då	  samspelet	  
mellan	  domarna	  är	  en	  viktig	  faktor.	  
	  
Har	  man	  tackat	  ja	  till	  en	  match	  som	  man	  sedan	  får	  förhinder	  till	  skall	  man	  senast	  tre	  
dagar	  innan	  den	  aktuella	  matchen	  meddela	  domaransvarig	  (DA)	  (är	  matchen	  en	  lördag,	  
meddelar	  man	  senast	  onsdag).	  
Är	  det	  mindre	  än	  tre	  dagar	  är	  det	  upp	  till	  en	  själv	  att	  hitta	  en	  ersättare	  	  
För	  att	  påminna	  samtliga	  domare	  om	  hur	  helgens	  spelschema	  ser	  ut	  lägger	  DA	  upp	  
matcher	  och	  tillsättningar	  i	  domarnas	  egna	  Facebookgrupp.	  	  
	  
	  
Regler	  för	  domare	  
Som	  domare	  skall	  du:	  

• Vara	  på	  plats	  senast	  20	  min	  innan	  matchstart,	  så	  att	  de	  berörda	  lagen	  slipper	  
oroa	  sig	  för	  att	  du	  inte	  ska	  dyka	  upp.	  Dessutom	  ger	  det	  en	  bra	  möjlighet	  att	  hälsa	  
och	  prata	  lite	  med	  båda	  lagens	  tränare	  innan	  matchstart.	  Det	  är	  bra	  att	  bygga	  upp	  
ett	  förtroende	  hos	  lagens	  tränare.	  

• Kom	  i	  neutrala	  kläder,	  dvs.	  inte	  i	  kläder	  som	  visar	  att	  ni	  tillhör	  Höllviken	  
Innebandy.	  

• Kom	  i	  gott	  skick.	  Var	  utvilad,	  pigg	  och	  se	  professionell	  ut.	  Som	  domare	  krävs	  det	  
att	  man	  är	  aktiv	  och	  att	  man	  visar	  engagemang.	  Detta	  kommer	  ge	  en	  positiv	  bild	  
av	  dig	  som	  domare	  och	  därmed	  minska	  de	  negativa	  kommentarerna.	  	  

	  
	  
Betalning	  
Kjell	  (kjell@hibf.se)	  betalar	  ut	  domarersättning	  månadsvis.	  Han	  utgår	  ifrån	  de	  signerade	  
matchprotokollen	  som	  lagledarna	  i	  respektive	  lag	  lägger	  i	  Kjells	  fack	  efter	  avslutad	  
match.	  	  
	  
När	  man	  dömer	  matcher	  där	  matchprotokoll	  ej	  förs	  är	  det	  upp	  till	  er	  domare	  att	  maila	  
Kjell	  vilken	  match	  ni	  dömt,	  ålder,	  var	  och	  när	  så	  att	  Kjell	  kan	  skriva	  upp	  detta	  och	  ge	  er	  
rätt	  ersättning.	  	  
	  
	  
Bra	  saker	  att	  tänka	  på:	  

• Att	  i	  de	  lägre	  åldrarna	  fråga	  ledarna	  i	  laget	  om	  det	  begärs	  mätning	  av	  klubba.	  
Tidigare	  har	  incidenter	  skett	  där	  spelare	  i	  motståndarlaget	  begär	  mätning	  av	  en	  
klubba	  utan	  deras	  ledares	  tillstånd.	  Detta	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  en	  knattespelare	  
kan	  få	  rött	  kort,	  utan	  att	  man	  som	  motståndarlag	  är	  ute	  efter	  detta.	  Så	  för	  allas	  
trevnad	  låt	  ledarna	  ta	  beslut	  som	  sådana	  saker.	  	  


