Västerbottens Fotbollförbund
BLI DOMARE – Anmäl Dig idag…
Att döma fotboll ger en extra slant i kassan
Fotboll som extraknäck – Kan det bli bättre?
Förutom glädje, gemenskap och spänning så ger faktiskt dömandet en god extra slant i plånboken.
På vår hemsida under domarverksamhet/domararvode kan du se vad man tjänar för att döma olika
matcher. För att kunna döma uppkommer också en del kostnader (kursavgift/utrustning), men jämfört
med antal matcher man brukar döma per år är det en väldigt liten del. Om din förening anmäler dig kan
dom söka bidrag som då täcker hela din kursavgift, annars kostar den 1500 kr.
Distriktsdomare Steg 1
Att utbilda sig till fotbollsdomare går i flera steg. Grundutbildningen kallas för Steg 1, och det finns upp till
steg 5 (då dömer du Elitfotboll i Allsvenskan och Superettan). Du ska vara 16 år eller äldre.
Grundutbildningen innehåller bland annat följande:
• Domarrollen – krav och förväntningar
• Regelkunskap
• Att vara assisterande domare (AD)
• Kost- och träningslära
• Administration (Fogis, med inloggning till alla dina domaruppdrag)
• Tävlingsbestämmelser och dessutom praktisk tillämpning i samband med match.
• Teorin är ca 15 timmar fördelat på ett antal tillfällen.
• Regelprov och löptest

Krav på förkunskaper: Inga formella krav på förkunskaper men vi ser gärna att deltagarna har dömt som
ungdoms- och föreningsdomare tidigare. Dock ska deltagaren ha köpt utrustning för att döma. Detta finns i
paket på Intersport..

Ger behörighet för: Att döma högst Division 6 Herr och Division 3 Dam samt vara assisterande domare i
högst Division 4 Herr och Division 2 Dam.
Vi i Västerbotten har en åldersgräns på 16 år för att få döma i förbundsserierna, men har samtligt rätt att
ge dispens om vi hittar någon som anses mogen för att ta steget trots en lägre ålder.

De flesta av er som fått detta brev/mejl har gått Föreningsdomarutbildning genom någon
fotbollsförening så vi vet att ni haft/har ett intresse för fotboll och domarskapet.

Kommande utbildning:

Skellefteå 1-2/4 2017
Umeå 5-7/5 2017
Gå in på http://vasterbotten.svenskfotboll.se/domare/aktuella-domarkurser/ för att se inbjudan och
anmälan.
Vi hoppas att Du tar möjlighet att anmäla Dig till Steg 1 och genomgå vårens utbildning. Har du frågor
gällande utbildningen får du gärna kontakta någon av nedanstående.
På hemsida: http://vasterbotten.svenskfotboll.se/domare/ Hittar du anmälningsinfo! Välkommen!
Richard Grad, 070-364 62 17 (utbildningsansvarig i Domarkommittén, samt ansvarig Inlandet)
Magnus Furberg, 070-510 04 69 (Norra länet, runt Skellefteå)
Jonathan Forsman, 076-141 67 58 (Södra delen, runt Umeå)
Västerbottens Fotbollförbund
Domarkommittén

