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Information om föreningsdomarutbildningar
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HFF erbjuder en kurs för 9-11-mannadomarna och sedan 2015 en annan kurs för 5-7mannadomarna. Kurserna leds av en klubbinstruktör från domarklubben.
HFF rekommenderar att nya domare först går 5-7-mannakursen och provar på att döma först 5mannamatcher och därefter 7-manna. Vissa föreningar har en värd eller fadder som tar hand
om domaren vid matcherna för att finnas som ett stöd. Mer information om detta kommer inför
seriespelet.
Nästa steg är att gå Ungdomsdomarkursen för att börja döma 9-11-mannamatcher. När
domaren dömt i föreningen 2-4år önskar vi att föreningen rekommenderar domaren att gå en
grundkurs för distriktsdomare, Steg 1.

5-7-manna ”Grönt kort-Leda matchen”
Kursen för de som ska döma 5- och 7-mannamatcher är 4 lektionspass á 45min, ca 3h, varav
ungefär hälften är praktik. Den heter ”Grönt kort – Leda matchen”
Material som ingår är pipa, häfte ”Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll” samt
informationsblad om Grönt kort-Leda laget.
Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en
idrottshall. Tips, är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.

9-11-manna ”Ungdomsdomarutbildning”
Kursen för de som ska döma 9- och 11-mannamatcher i föreningen är som tidigare år sex
lektionspass á 45min, ca 4,5h. Den heter ”Ungdomsdomarkurs”. Material som ingår är regelbok,
häfte ” Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll” samt informationsblad om Grönt kort-Leda
laget. Minst en timme av utbildningen ska vara praktik ute så deltagarna ska vara ombytta.
Praktiken kan genomföras på t.ex. en skolplan, en gräs- eller grusyta, en fotbollsplan eller i en
idrottshall. Tips, är det ett lag som tränar kan dessa användas som övningstrupp.

Boka kurs
Kurserna bokas genom att föreningen tar kontakt med klubbinstruktör i lokal domarklubb eller
Anna på HFF kansli och bestämmer dag och tid samt uppskattat antal deltagare (6-16 deltagare
är rekommenderat, men absolut max 20st/kurs). Är det fler deltagare är det bättre att göra två
eller fler kurstillfällen.
Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Kostnad
Kostnad för kursen kan föreningen söka tillbaka i Idrottslyftet i paket som förra året.
HFF betalar kursinstruktörens arvode och ersättning för resa.
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Deltagarmaterial, planering och redovisning
Kursinstruktören ansvarar för att material kommer till kursen, tar närvaro (genom fastställd
blankett för registrering i FOGIS) och redovisar det till HFF tillsammans med sin
ersättningsblankett. Föreningen ansvarar för att ordna ev. fika samt att projektor och att
praktiklokal/plan finns.
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Klubbinstruktörer 2016
Laholm
Karl-Erik
Johan

Mattsson
Söderström

0705379482
0735022886

kalle58@telia.com
johan.banck78@gmail.com

Engman
Krasniqi
Pettersson
Theander
Hallengren

0708403483
0709223941
0733169510
0732511188

engman_klf@hotmail.com
masar208@hotmail.com
tonyp@mensa.se
mattias.theander@home.se

0734441970

peter.hallengren@printografen.se

Vallerius

0731545899

vallma68.mv@gmail.com

Axelsson
Shala
Zejnulla
Niklasson

0706718244
0702237437
0735813827
0702578825

anders.axelsson@ciaoip.se
izet.shala@live.se
keni28@hotmail.com
niklassons@ciaoip.se

Lundkvist

0708448486
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035-265 20 23

anna@hallandsff.se
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Fredrik
Masar
Tony
Mattias
Peter
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Magnus
Varberg
Anders
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Skender
Sven-Gunnar
Kungsbacka
Anna

Kontaktuppgifter till HFF kansli
Anna
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