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Inbjudan föreningsdomarutbildning FD 1 5-7-manna och FD 2 9-11-manna.
I år kommer föreningsdomarutbildningen att arrangeras på ett nytt sätt då tidigare år inte fungerat
enligt önskemål. ÅFF kommer att vara arrangör för samtliga utbildningar och har sedermera bokat
lokal och datum samt instruktör. Ni föreningar kommer helt enkelt att kolla in vilka tillfällen som finns
på vår hemsida eller i fogis och anmäla in de som skall gå kursen (OBS anmäl inte in några utan att
ni har klartecken att dom kan delta och vill delta, material och lokalhyra kommer att fördelas på
anmälda deltagare även om de inte dyker upp).
Viktigt med dessa utbildningar är att de som anmäls till dessa kurser skall vara personer som vill och
kommer att döma föreningsfotboll under 2018. Ni som vill ha regelutbildningar för att förkovra era
ungdomar skall kontakta Ö-viks fotbollsdomarklubb som hjälper dom er med detta.
FD 1 5-7 manna
Kursen vänder sig till personer som vill börja döma fotboll
på föreningsnivå. Det finns inga formella krav på
förkunskaper för att få gå utbildningen.
Kriterier för Föreningsdomare- Grundkurs.
- Det rekommenderas för deltagare från och med 13 år.
- Utbildningen omfattar 6 timmar teori och praktik.
- Ångermanlands Fotbollförbund ansvarar för utbildningens
innehåll och genomförande. Samtliga utbildningar skall
genomföras av godkänd distriktsinstruktör eller föreningsdomarinstruktör.
Utbildningsmaterial till deltagare: ÅFF tillhandahåller material och fakturerar deltagande föreningar i
efterhand.
Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. Planera för ca 4 timmar teori och 2
timmar praktik.
FD 2 9-11 manna
Kursen vänder sig till personer som vill döma fotboll på föreningsnivå och har tidigare dömt fotboll. De
formella kraven på förkunskaper är minst FD1 utbildning
Kriterier för Föreningsdomare- Fortsättning.
- Det rekommenderas för deltagare från och med 15 år.
- Utbildningen omfattar 8 timmar teori och praktik.
- Ångermanlands Fotbollförbund ansvarar för utbildningens innehåll och genomförande. Samtliga
utbildningar skall genomföras av godkänd distriktsinstruktör eller föreningsdomarinstruktör.
Utbildningsmaterial till deltagare: ÅFF tillhandahåller material och fakturerar deltagande föreningar i
efterhand.
Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. Planera för ca 6 timmar teori och 2
timmar praktik.
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Både FD 1 och FD 2 kommer att hantera de nya spelformerna som träder i kraft och rekommendation
är att man anmäler samtliga som man har tänkt sig ska döma föreningsfotboll, även om de gick kurs
ifjol. Missa inte att en föreningsdomares behörighet gäller i 2 år efter genomgången kurs, så de som
gått 2016 eller tidigare måste genomgå kurs i år för att vara berättigad att döma.

Plats:

Se Aktuella kurser

Datum och tid:

Se Aktuella kurser

Instruktör:

Instruktörer från Ångermanlands FF

Utrustning:

Anteckningsmaterial

Kursavgift:

Kursen är avgiftsfri. Lokalhyra och materialkostnad och lunch kommer att
fördelas och faktureras på deltagande föreningar/per deltagare i
efterhand.

Anmälan

Anmäla görs endera vi föreningens fogisinloggning eller via ÅFF:s
hemsida under fliken domare och aktuella domarkurser eller klicka på
länken nedan.

Aktuella kurser

Om Ni har frågor kontakta Mats Mähler 0660-105 43 (08.00-16.00)
Ångermanlands Fotbollförbund
Domarkommittén
Matthias Modig/
Mats Mähler
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