Inbjudan till Grundutbildning för Distriktsdomare i Fotboll (Steg 1).
Skulle Du vilja prova på att döma fotboll? Har du fyllt 16 år? Då är Du välkommen att anmäla
dig till BFFs steg 1-kurs för fotbollsdomare.
Den 14/3 och 22/3 anordnar Bohusläns FF två heldagar med grundutbildning för
fotbollsdomare i Uddevalla, vilken kurslokal meddelas i kallelsen. Båda dagarna är
obligatoriska. Mellan kurstillfällena kommer hemuppgifter att delas ut.
Kursen gör dig behörig att döma som högst div.6 herrar och div.3 damer, samt att vara AD
(assisterande domare) som högst div.4 herrar och div.2 damer. Som nyutbildad börjar du
oftast med att döma ungdomsfotboll.
Under kursen går vi igenom Domarrollen, Regelverket, uppdraget som assisterande domare,
Rörelsemönster och placeringar m.m.
För att döma fotboll ställs också krav på en god fysisk kondition och detta kommer prövas
under ett löptest, var och när kommer ni få information om på första kurstillfället.
För att erhålla domarlegitimation krävs det att man genomför kursen, har godkänt regelprov,
klarar löptestet och bedöms lämplig för att klara av rollen som domare.
Kostnad för kursen är 1000 kr, betalning sätts in på BG 214-5191 och ska vara Bohusläns FF
tillhanda senast 12/3.
Vid återbud innan kursen påbörjas återbetalas kursavgiften endast om särskilda skäl finns.
Har kursen påbörjats sker ingen återbetalning.
Följ länken för att anmäla dig.
http://bohuslan.svenskfotboll.se/domare/anmalan-till-kurser/
Har Du några frågor? Vänd dig då till:
Jörgen Hjelm
Örjan Carrwik

072-970 77 72
070-725 36 93

jorgen.hjelm@outlook.com
orjan@carrwik.se

BRU (Belastningsregisterutdrag)
Riksidrottsförbundet har beslutat att föreningar skall begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som har uppdrag i förening och där har direkt eller regelbunden
kontakt med barn (som barn räknas alla under 18 år).

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för
alla. Syftet är att skapa en trygg idrott och trygga idrottsmiljöer.
SvFF kommer följa RF:s beslut och har även sagt att detta skall omfatta domarverksamheten i
distrikten. Detta innebär att alla våra distriktsdomare kommer behöva visa upp ett utdrag.
Ett begränsat belastningsregisterutdrag (BRU), som begärs ut från Polisen, ska tas med och
uppvisas inför kursledare/kanslipersonal som kontrollerar, bockar av och återlämnar
dokumentet direkt vid första kurstillfället. Dessa utdrag visar endast grova brott; mord, dråp,
grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Har man
någon belastning enligt ovan i sitt utdrag anses man inte lämplig för rollen som domare inom
BFF.
Tänk på att det kan ta upp till 14 dagar innan utdraget skickas ut från Polisen, så beställ
utdraget i god tid – det är giltigt i ett helt år från utdragsdatum.
Ansökan om registerutdrag görs på Polisens websida:
<https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-medbarn/>
Välkommen till domarfamiljen.

