Information till föreningens domaransvarig
FDA (föreningsdomaransvarig)

För att underlätta och öka tryggheten för föreningsdomare bör varje förening ha en
föreningsdomaransvarig. Denna person behöver inte ha några specifika förkunskaper utan
det enda som krävs är vilja och intresse för att utveckla föreningens arbete kring
föreningsdomare. Vi kommer under året prioritera att hjälpa er i arbetet med att hitta
denna viktiga roll i er förening. Målet för oss är att alla föreningar under 2022 har någon
som organiserar detta och som ansvarar för att de tjejer och killar som dömer ska få lov
att göra det i en juste miljö.
Föreningens domaransvarig är viktig för att underlätta för föreningsdomare och ge dem de
verktyg som behövs för att nå sin fulla potential.
Att vara FDA innebär att du är föreningens kontaktperson gällande frågor/uppgifter som rör
föreningsdomare. Det innebär även att ta ansvar för att föreningen säkerställer kompetens
och utbildning av barn & ungdomsdomare. Men det kanske viktigaste är att du är en naturlig
kontakt för föreningens domare vid frågor och problem som uppkommer.
Ansvara och samordna domarverksamheten i föreningen är en viktig del som FDA.
För att få en bättre organisation kring föreningsdomare inom distriktet kommer alla FDA
ingå i en grupp som kan hjälpa varandra när behov finns.
Målet är att underlätta för föreningar och dess domare samt att både utbilda och behålla
fler domare över längre tid.
Alla föreningar bör ha en
Föreningsdomaransvarig som sköter den
lokala organisationen i sin förening kring
domare och frågor som rör domare.
Detta avlastar ledarna för de olika lagen
och skapar en god överblick inom
föreningen.
Att öka nätverket runt barn- och
ungdomsdomare genom att ansvarig i
föreningen också har en naturlig kontaktväg
till andra föreningar genom deras FDA
underlättar arbetet med att vidareutbilda de domare som vill.
Som FDA får du gå en digital utbildning inom distriktet av BFF som ger dig ökad kunskap om
domarverksamhet gällande föreningsdomare inom distriktet och din roll.
Du får även information och kursmaterial för barndomarutbildning (5 mot 5, 7 mot 7).
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FDA Uppdrag:
• Kartlägga intresset av domarutbildning i föreningen.
- Ta reda på hur många ni har i föreningen som ska/vill utbildas.
- Planera utbildningar för föreningens domare.
- Samt hur många domare ni har som ska gå fortbildning.
• Ha koll på att rätt domare dömer matcher som de har utbildning och kunskap för att
döma. (Är godkänd för att döma.)
• Bidra till att föreningens domare känner trygghet och vetskap om vad de har för
rättigheter i samband med match.
• Samordna med närliggande föreningar, både vad gäller utbildning och domarutbyten när
det behövs.
• Hjälpa och stötta domare vid skrivning av anmälan i samband med grov utvisning.
FDA Ansvar:
•
•
•
•
•

Att driva föreningens domarorganisation framåt.
Ta ansvar för att domaren har någon att kontakta vid ”speciell händelse”
Att de som vill utbilda sig till domare får information om utbildningar.
Skapa en deltagarlista samt ansvara för att den skickas in till BFF vid utbildning.
Se till att det alltid finns blanketter om anmälan vid Grov utvisning tillgängligt för domare i
samband med matcher.
• Se till att föreningen tillhandahåller utrustning till föreningens domare.
Tänk på att!
För att få genomföra en match krävs det en utbildad domare som är godkänd för att döma i
den spelformen.

Utbildning av föreningens domare görs i två olika nivåer:
Barndomare, får döma 5 mot 5 och 7 mot 7
Utbildningen tar 3 timmar. Utbildningen
kan genomföras av BFF:s
föreningsdomarinstruktörer (FDI) eller så
kan föreningen själva utse lämplig person
för att hålla utbildningen (gärna person
med viss domarerfarenhet).
Som utbildare behöver du innan
utbildningen sätta dig väl in i
utbildningsmaterialet och regler.
Innan kursen skall du också gå igenom Domarutbildningen barn & Ungdomsdomare som
finns på fotbollsportalen, köps in från SISU idrottsböcker, (sisuidrottsbocker.se)
Kursmaterial för barndomare kan erhållas från BFF.
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Ungdomsdomare, får döma 9 mot 9
Ungdomsdomare utbildas av BFF:s föreningsdomarinstruktörer (FDI), utbildningen tar 6
timmar, helst som en heldag men kan delas upp på två tillfällen.
Utbildningsmaterial beställer föreningen till sina kursdeltagare i god tid före
utbildningstillfället. Materialet beställs från SISU idrottsböcker, (sisuidrottsbocker.se).
Det finns två olika paket att beställa
1. Spelregler för Barn- och ungdomsfotboll (40kr/st)
(dessa går att skriva ut från SvFF:s hemsida.)
2. Domarutbildning Barn- och Ungdomsfotboll (146kr/st) i detta paket ingår även
spelregler för Barn- och ungdomsfotboll samt tillgång till webbaserat
utbildningsmaterial som finns på Fotbollsportalen.
Rekommendationen är att köpa det sista paketet då det skapar bäst
förutsättningar för föreningens domare!
Vill föreningen ha hjälp med att beställa in paket till sina utbildningar kan man vända sig
till BFF:s kansli, bff@orust.mail.telia.com

Övrigt
• Fortbildning av barn & ungdomsdomare ska ske varje år för att de ska behålla sin
domarlegitimation, samt för att domarna ska få chansen att prata med andra domare
kring den gångna säsongen och uppdatera sig på regelnyheter. Regelprov ska
genomföras för att kvalitetssäkra nivån.
• Fortbildning av ungdomsdomare (9 mot 9) görs av BFF:s FDI.
• Fortbildning av barndomare (5 mot 5 och 7 mot 7) kan göras av BFF:s FDI eller av
lämplig kursansvarig inom föreningen.
• 2021 års utbildningar kommer att genomföras digitalt. Det är därför av stor vikt att ni
har tillgång till lokal med projektor eller tv samt en bra internetuppkoppling.
Saknar ni detta så hör av er till BFF:s kansli för att hitta en lösning.
bff@orust.mail.telia.com

Tillsammans skapar vi en rolig och trygg matchmiljö för våra barn, ungdomar och
domare!
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