Barn & Ungdomsdomare 2020
Barn & Ungdomsdomare är en benämning på de tjejer och killar som dömer
3-3, 5-5, 7-7, 9-9 samt 11 mot 11 (till och med 15 år) hemma i sin förening

Smålands Fotbollförbund erbjuder 2020 följande utbildningar
Grundkurs – Matchledare, barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5 och 7-7 (t.o.m. 12 år)
Till skillnad från tidigare år så måste man inte använda sig av en instruktör från Småland FF i denna grundkurs.
Värdföreningen utser en eller flera lämpliga personer i föreningen som håller i utbildningen. Den utsedda personen/erna
använder sig av det material som finns på utbildningsportalen för att sedan hålla i kursen för nya domare utan erfarenhet
som ska börja att döma barn & ungdomsfotboll 3-3, 5-5 och 7-7. Föreningen får ett ex. av ”Spelregler för barn-och
ungdomsfotboll” och ”Domarutbildning barn-och ungdomsfotboll” till den som ska hålla i utbildningen. Det finns en
skrapkod på insidan i utbildningsböckerna som man behöver för att få åtkomst till det material som finns på webben.
Värdföreningen för Grundkurs barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5 och 7-7
1 Alt 1. Väljer ut en eller flera personer i föreningen som ska hålla i utbildningen (material beställs via SISU-idrottsböcker)
Alt 2. Bokar en klubbinstruktör
2 Bestämmer ett datum som kursen ska hållas
3 Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund
5 Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS
6 Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)
9 Genomför utbildningen
10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund
Smålands Fotbollförbund
4 Skapar en utbildning i FOGIS
7 Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum
8 Skickar ut kursmaterial till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS
11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista
Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Utbildningspaket och regelböcker (värdföreningen beställer själv via SISU-idrottsböcker, kostnad 40 kr/regelbok)

Ungdomsdomare 2020
Grundkurs ungdomsdomare 9-9, och 11-11 (t.o.m. 15 år)
Denna kurs är för nya domare utan erfarenhet som ska döma ungdomsfotboll 9-9 och 11-11. Kursen tar ca 6 h att
genomföra och värdföreningen följer punkterna nedan för att anordna utbildningen. Det krävs att lokalen som kursen hålls
i har tillgång till internet och projektor. Kursen kan genomföras på en heldag eller uppdelat på två kvällar.

Värdföreningen för Grundkurs ungdomsdomare 9-9, och 11-11
1 Bokar en klubbinstruktör
2 Bestämmer tillsammans med klubbinstruktören ett datum
3 Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund
5 Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS
6 Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)
9 Genomför utbildningen tillsammans med klubbinstruktören
10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund
Smålands Fotbollförbund
4 Skapar en utbildning i FOGIS
7 Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum
8 Skickar ut material till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS
11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista
Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Instruktörsarvode + resa (betalas direkt till instruktören)
Regelbok (värdföreningen beställer via SISU-idrottsböcker, 40 kr/regelbok)

Fortbildning barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, och 11-11 (t.o.m. 15 år)
Denna kurs är för domare med erfarenhet som ska döma barn & ungdomsfotboll. Kursen tar ca 3 h att genomföra och
värdföreningen följer punkterna nedan för att anordna utbildningen. Det krävs att lokalen som kursen hålls i har tillgång
till internet och projektor. Kursen kan genomföras på en heldag eller uppdelat på två kvällar.
Värdföreningen för Fortbildning barn & ungdomsdomare 3-3, 5-5, 7-7, 9-9, och 11-11
1 Bokar en klubbinstruktör (för fortbildning 3-3, 5-5, 7-7 kan en föreningsrepresentant användas)
2 Bestämmer tillsammans med klubbinstruktören ett datum
3 Anmäler intresse att vara värdförening till Smålands Fotbollförbund
5 Anmäler sina egna deltagare till utbildningen via FOGIS
6 Beställer erforderligt material från SISU idrottsböcker (regelbok)
9 Genomför utbildningen tillsammans med klubbinstruktören
10 Skickar in kvitterad deltagarlista till Smålands Fotbollförbund
Smålands Fotbollförbund
4 Skapar en utbildning i FOGIS
7 Stänger anmälan i FOGIS 5 dagar innan utbildningsdatum
8 Skickar ut material till värdföreningen efter antal anmälningar i FOGIS
11 Godkänner deltagarna i FOGIS efter inskickad deltagarlista
Kostnad
Administration/Material 1000:- (faktureras av Smålands FF)
Instruktörsarvode + resa (betalas direkt till instruktören)
Värdföreningen beställer via SISU-idrottsböcker, 40 kr/regelbok)

