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Onsala Innebandy Onsala Innebandyklubb startad 2008 

 
Onsala innebandy har de senaste åren utbildat intresserade medlemmar med 
föreningsdomarutblidning utan kostnad för den blivande domaren. Syftet är främst att få fram fler 
domare i föreningen men också att fler får kunskap om hur det är att vara domare och därigenom 
skapa respekt för dem som tycker det är roligt att döma. De äldre domarna har också ett uppdrag i 
att utveckla spelare och genom internutbildning lära ut regler till spelare på blå och röd nivå. 
Spelarutbildningen bidrar också till kunskap och respekt för domarna samt nyrekrytering till 
kommande säsong. 
Utvecklingen har gått bra och säsongen  
2017/2018 utbildades 28 domare i de olika stegen  
2018/2019 utbildades 28 domare  
2019/2020 utbildades 34 domare och 
2019/2020 utbildades 41 domare. 
Utbildningsstegen är denna säsong Matchledarehare, Distriktsdomare 1-DD1, Distriktsdomare 2 
UDDA (– DD2 JÄMN,) (Nästa säsong blir det DD2 JÄMN) och slutligen Licens. Starkt samarbete med 
Hallands Innebandyförbund har medverkat till att föreningen under säsongen haft 7 domare 
2018/2019 och 10 domare 2018/2019 på distriktet. Säsongen 2019/2020 hade vi 15 domare på 
distriktet och senaste säsongen 2020/2021 hade vi 13 domare på distriktet. 
 
Syftet med detta dokument är nu att fastställa prövad strategi i ett styrdokument som årligen 
revideras för att bibehålla och följa den utveckling som görs inom innebandyn i stort och inom vår 
förening speciellt. Årlig revidering säkerställer också att utbildningen hålls levande och för varje år 
förbättras delar som kan bli bättre. 
 
 
Målet för domarna är  

• Att oavsett kön kunna döma tillsammans med vem som helst av föreningens domare.  

• Att utvecklas individuellt genom att konstruktivt hjälpa andra i utveckling. 

• Att inte styra in utvecklingen att man måste vara ett domarpar som dömer tillsammans 
redan från start, mycket händer i tonåren och din vän då kanske inte är din bästa 
domarpartner. 

• Att utbildas tryggt för att kunna ta på sig sin roll på planen. 

• Att i dagens samhälle få stark stöttning från föreningen då klimatet är tufft i hallarna 

• Att de ska våga med stöttning av de mer erfarna 

• Insikt i sin egen utveckling och lärandeprocess är den viktigaste grundstenen för våra 
domares utveckling. 

 
 
 
Samtliga domare som är 18 år? och äldre ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med 
att domaren genomför utbildning. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer 
inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå gäller vartannat år, HIBF meddelar när du ska visa 
intyget. På föreningsnivå gäller fortfarande 15 år, dvs det året du blir domare och vartannat år 
därefter. I år ska alla domare visa. 
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Domarutbildning 
För att vara behörig domare måste domare Innan varje säsong genomföra domarutbildning 
 
Matchledare – Ungdomsdomare Grön och Blå nivå  
Från det år man fyller 15 år (född2006) är man behörig att gå matchledare för behörighet för Grön 
och blå nivå. Efter genomförd utbildning får domaren döma sammandrag på Blå och grön nivå.  
Att bli matchledare är perfekt för dig som vill prova på hur det är att vara domare men det går bra att 
fortsätta på den här nivån fler säsonger. Fokus i utbildningen ligger på att ge dig de verktyg som krävs för 
att ta de första och ibland svåra stegen i din domarkarriär. Kursen innehåller: Regelkunskap, Ledarskap & 
Kommunikation, Placering. Föreningsdomarutbildningen arrangeras i Kungsbackaområdet. 
 
Grundutbildning 
De tre första åren utbildas distriktsdomare, oavsett kvalificeringsnivå, via 3 grundutbildningar (DD1, 
DD2 UDDA och DD2 JÄMN). Därefter Utbildas domaren via Licenskurs eller Licens fortbildning. 
Fortbildning är det som tidigare var Tema-Utveckling förra säsongen och är obligatorisk för domare 
som kan vara aktuella att döma återbudsmatcher eller provmatcher i herrar/damer division 1, döma 
SDF- SM samt önskar bli nominerade till förbundsdomare.  
 
Distriktsdomare 1 - DD1 - Grundutbildning 1 – fd. GU1 
Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma på distriktsnivå. 
Denna utbildning går man bara en gång oavsett om man väljer att fortsätta döma efter sitt första år 
eller inte. Fokus i utbildningen ligger på kunskaper om regler och hur du som domare ska röra dig på 
banan. Men du får även en inblick i ledarskap och kommunikation som är viktigt för att bli en duktig 
domare. Kursinnehåll: Regelkunskap & Bedömning, Ledarskap, Kommunikation, Kursen arrangeras 
över två dagar och lägsta ålder för att gå GU 1 är 16 år. 
 
Distriktsdomare 2 JÄMN – DD2 JÄMN - Grundutbildning 2 fd.GU2 
Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare denna utbildning inför sitt andra 
år. Denna utbildning går man också bara en gång. Kursen arrangeras över två dagar och lägsta ålder 
för att gå GO 2 är 17 år. 
 
Distriktsdomare 2 UDDA– DD2 UDDA- Grundutbildning 3 fd.GU3 
Detta är sista steget i Grundutbildningen för domare som dömer på distriktsnivå. Alla som dömer sitt 
tredje år går denna kurs (oavsett inbördes ranking i distriktet). Denna utbildning går man bara en 
gång. Kursen arrangeras över två dagar och lägsta ålder för att gå GU 3 är 18 år. 
 
Licenskurs 
Licensdomare blir de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta 
ranking. Det är frivilligt för en domare att välja antingen Licens- eller Licens Fortbildning, men man 
måste välja ett alternativ inför sitt fjärde år som distriktsdomare, d.v.s. året efter man gått den sista 
grundutbildningen. Någon av dessa kurser är obligatoriska inför varje påföljande år om man vill döma 
innebandy. Licenskursen är en 6 timmars utbildning 
 
Licenskurs Fortbildning lokal - F.d. Licens Utveckling  
Licenskurs Utveckling är för de domare som just nu inte har ambitioner att bli högre rankade än 
distriktets högsta ranking, men i framtiden ser möjligheter till utökade uppdrag. kursen riktar sig till 
den del av domarkåren som inte har dömt mer än 3–6 år på distriktet och har ett intresse för att 
utveckla sitt domarskap ytterligare. Licenskurs fortbildning är en 2 dagars utbildning. 
 
All information om utbildningarna är hämtad från HIBF utvecklingsplan 2021/2022 och hämtas där årligen. 
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Utbildningsstrategin:  

Vår utbildningsstrategi är att låta domaren utvecklas konstruktivt och känna trygghet på hemmaplan 
(i vår förening) innan domaren (om vilja finns) börjar döma på distriktet, dvs. Halland.  
 
Alla föreningens domare är under utveckling och det är vår ambition att de ska känna sig trygga i sitt 
domarskap. Vi arbetar med fadder-/mentorskap med hjälp av de äldre domarna. På så sätt skapar vi 
en trygghet och ett ökat självförtroende/självkänsla i den egna domarrollen. Domaren är 
matchledare och de båda domarna är de som sätter prägeln på matchen och stämningen i hallen 
under matchen. 
 
 

Matchledare - Föreningsdomare – f.d. FDU 
Efter genomförd FDU börjar domaren döma tillsammans med de, som året innan gick samma 
utbildning och precis denna säsong avslutat GU 1. De börjar på grön och blå nivå och den mer erfarne 
domaren ger den yngre tips och idéer.  
 
På grön nivå har man en utbildningsroll som domare där det handlar om att lära spelarna spela 
match och spelarna tillåts göra om fel frislag etc. På denna nivå lär sig den nya domaren att blåsa i 
pipan och prata med spelarna. Avblåsning sker varannan minut för byte utöver ordinarie 
avblåsningar vilket ger domaren övning i att använda pipan och vänja sig vid att blåsa.   
I varje paus utvärderar de sin egen roll och den mer erfarne domaren finns tillgänglig för frågor. 
 
På blå nivå gäller fler regler men inga utvisningar, här lär sig domaren mer om själva domarrollen, 
fortfarande en mer matchledarroll på blå lätt för att lära de nya på nivån att spela match men också 
en bra början för den nya domaren att lära sig att förklara sin avblåsning och lära spelarna reglerna. 
På blå svår nivå blir domarrollen mer klar och större förståelse för hur man spelar finns i de båda 
lagen. Här får domaren möjlighet att använda sig av de regler han lärt sig och den kunskap att prata 
med spelarna som han övat under de andra nivåerna.  
I varje periodpaus gör domarna en egen utvärdering - vad måste vi förbättra till nästaperiod, vad gör 
vi bra? Vad har vi hittills gjort bra? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi om detta inträffar igen? 
 
Efter varje avslutad match skickar båda domarna alltid sms till Domaransvarig där de ger feedback 
den match de dömt, vad gjorde de bra och vad kan de förbättra som team och individuellt. När de 
nya domarna börjar känna sig trygga så får de börja döma tillsammans, inledningsvis med en äldre 
domare som är med och hjälper dem och ger konstruktiv kritik i varje periodpaus samt svarar på 
frågor domarna eventuellt kan ha. 
 
I slutet av första säsongen som domare får Matchledaren pröva på att döma en röd match för att 
känna på hur det är på den nivån och också avgöra om domaren vill gå vidare och utvecklas i sin 
domarroll. 
 
 

Distriktsdomare 1 – DD1 - Grundutbildning 1 – f.d.GU1 
Efter genomförd kurs blir domaren fadder till de nyutbildade domarna och hjälper dem komma i 
gång, det är också en form av återblick för de själva och stärker dem i sin egen utbildning. En form av 
självutbildning startar och stärker också den enskilde domaren i sin egen domarroll.  De får i sin tur 
stöttning ut på röd nivå och börjar nu döma med alla regler tillsammans med lägst DD2 domare. 
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Efter varje avslutad match skickar båda domarna alltid sms till Domaransvarig där de ger feedback 
den match de dömt, vad gjorde de bra och vad kan de förbättra som team och individuellt. Med den 
vetskap kan Domaransvarig planera ihop domarpar som kan hjälpa varandra att utvecklas, tex. En 
domare som pratar bra med spelarna fast inte blåser av så mycket dömer nästa match med en 
domare som inte pratar så mycket med spelarna men är bra på att blåsa av. På så sätt tar de lärdom 
av varandra.  
 
I varje paus gör domarna en egen utvärdering - vad har vi hittills gjort bra? Vad kan vi förbättra? Vad 
gör vi om detta inträffar igen? De stöttar och hjälper varandra under matchen för att stå på en enad 
sida.  
 
 

Distriktsdomare 2 UDDA – DD2 UDDA - Grundutbildning 2 – f.d.GU2 
Domare som genomgått DD2 UDDA hjälper DD1 domarna att komma i gång med att döma på röd 
nivå i vår fadder/mentor strategi.  DD2 UDDA domaren delar med sig av sin erfarenhet och 
konstruktivt hjälper till i kollegans utveckling. Alla på denna nivå är ganska öppna och för en dialog 
rent konstruktivt i periodpauserna sinsemellan. Ju mer erfarna de blir desto kortare blir 
överläggningarna i periodpaus.  
 
Det är från denna nivå våra domare i föreningen först tar sina steg utanför klubben och dömer borta 
för en annan förening.  Här kan även äldre DD2 domarna komma att hjälpa dem ut på distriktet.  
 

Distriktsdomare 2 JÄMN – DD2 JÄMN - Grundutbildning 3 – GU3 

Domare som genomgått DD2 JÄMN hjälper DD2 UDDA domarna i sin fortsatta utveckling med att 
döma på röd nivå i vår fadder/mentor strategi.  DD2 JÄMN domaren delar med sig av sin erfarenhet 
och konstruktivt hjälper till i kollegans utveckling. 
  
Alla på denna nivå är ganska öppna och för en dialog rent konstruktivt i periodpauserna sinsemellan. 
Ju mer erfarna de blir desto kortare blir överläggningarna i periodpaus. 
  
Våra domare i föreningen har på denna nivå redan tagit sina första steg utanför klubben och dömer 
borta för en annan förening.    
  

Licensdomare – Licenskurs och Licenskurs fortbildning 
Domarna på denna nivå är behjälpliga och finns som mentorer för alla föreningens domare. De har 
mest erfarenhet och hjälper till med våra interna utbildningar i föreningen. De yngre leder 
utbildningen för de Matchledare och DD1 och de äldre leder utbildningen för DD2 Udda och DD2 
JÄMN.  
 

Intern domarutbildning för spelare på blå och röd nivå 
Föreningens DD domare ansvarar för spelarutbildning på högsta blå nivå och röd nivå.  
De kommer på träningstid efter bokning av lagens ledare.  
 
Syftet är att utbilda våra spelare i regler och samtidigt stötta ledarna i regelkunskap.  
Spelarna får ställa frågor och pröva själva i att döma. Kanske vår nästa föreningsdomare finns med 
bland spelarna.  
Vi arbetar också starkt med att våra spelare ska respektera domarens domslut och 
internutbildningen är ett led i vårt mål. 
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Domararvode 
Hallands Innebandyförbunds domararvoden säsongen 2021/2022: 

Röd nivå 1 450 kronor/domare 
Röd nivå 2-6 
Blå svår 

400 kronor/domare 
370 kronor/domare 

Blå nivå 270 kronor/domare 
Grön nivå  60 kronor/domare 

 
 
I föreningen delas Röd nivå 1 arvodet upp i 4 delar beroende på utbildning och erfarenhet 

matchledare Dömer ej 
DD1 300 kronor/domare 
DD2- JÄMN och DD2 UDDA år 1 350kronor/domare 
DD2- JÄMN och DD2 UDDA år 2 400 kronor/domare 
DD2 –år 3 och LICENS 450 kronor/domare 

 
  

I föreningen delas Röd nivå 2–6 arvodet upp i 4 delar beroende på utbildning och erfarenhet 

matchledare 280 kronor/domare 
DD1 300 kronor/domare 
DD2- JÄMN och DD2 UDDA år 1 300 kronor/domare 
DD2- JÄMN och DD2 UDDA år 2 
DD2 –år 3 och LICENS 

350 kronor/domare 
400 kronor/domare 
  

   
 

I föreningen delas blå nivå arvodet upp i 4 delar beroende på utbildning och erfarenhet 

matchledare 180 kronor/domare 
DD1 180 kronor/domare 
DD2- JÄMN och D2 UDDA år 1+ år 2 240 kronor/domare 
DD2 – UDDA/ JÄMN år 3 och LICENS  270 kronor/domare 

  
I föreningen delas blå svår nivå arvodet upp i 4 delar beroende på utbildning och erfarenhet 

matchledare 180 kronor/domare 
DD1 180 kronor/domare 
DD2- JÄMN och D2 UDDA år 1 
DD2 – ÄMN och UDDA år 2 

240 kronor/domare 
270 kronor/domare 

DD2 – UDDA/ JÄMN år 3 och LICENS  370 kronor/domare 
  

 
I arvodet ingår också att hjälpa föreningen att utveckla dess spelare vid överenskommelse. Gäller 
främst DD samt Licensdomare. Alla nyutbildade domare dömer Lussecupen på grön nivå i december 
utan arvode men med utspisning, cupen varvas med utbildning.  
 
All bokning av domare för match, träningsmatch eller domarbesök på träning sker via 
Domaransvarig. 
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Domarkläder 

Domarna får bekosta sina egna domarkläder. Hallands innebandyförbund har en web shop i vilken du 
beställer dina domarkläder direkt själv genom Klubbhuset. Beställes på länk: 
https://klubbhuset.com/sv-se/article/domarpaket-1-halland-ibf-domare?attr1_id=0 alternativt tröja 
bara (och har egna svarta shorts och mörka strumpor) https://klubbhuset.com/sv-se/article/stanno-
domartroja-bergamo-grey-halland-ibf-domare?attr1_id=0 .  
 
Visselpipa delas ut efter avslutad matchledarutbildning, därefter kan domare köpa en ny visselpipa 
genom föreningen. 
 

Domarinstruktioner  

Instruktioner skickas ut årligen till alla domare.  Det är uppförandekod och viktigt att tänka på. 
Alla domarscheman ska bekräftas snarast. Bekräftelse önskas på MEJL, enkelt är att svara på mejlet 
du får. Får du en förfrågan per sms svara med sms.  
Svarar ni INTE inom sista svarstid går förfrågan till någon annan.  

Viktigt att tänka på: 
Mobiltelefoner får inte kollas i periodvila, ni representerar föreningen under hela matchen-även 
periodpauserna. Ni ska vara nåbara för kontakt om lagen önskar. Perfekt tillfälle för er att diskutera 
matchen och hur ni ser/sett på saker som hänt. Inga händer i fickorna på plan, ser så tråkigt ut.  
Inga pannband.  
Mörka strumpor utan Onsala innebandytryck och således inte någon jacka eller annat med Onsalas 
tryck på. Som domare är man neutral. 
Presentera er, ta i hand när ni kommer och kolla att sekretariatet har koll. Kolla målen och gå runt 
och kolla att sargen är intakt och hel 
 
Domararvode söks genom IBIS för alla matcher på alla nivåer. Era arvoden finns på nästa sida och 
baserar sig på er senaste utbildning 
 
Samt de senaste förutsättningarna för de olika nivåerna grön, blå och röd junior och senior i klickbara 
länkar.  

https://www.innebandy.se/media/18114/lokala-fo-rutsa-ttningar-halland-20212022.pdf 
 
https://www.innebandy.se/halland/tavling/seriespel/forutsattning-serier-och-domare-2021-2022/ 
 
https://www.innebandy.se/halland/tavling/seriespel/seriekrav-rod-niva-2021-2022/ 
 
https://www.innebandy.se/media/18090/bla-matcher-2122.pdf 
 
https://www.innebandy.se/media/18091/gro-na-matcher-2122.pdf 
 
 

Föreningens årliga interna domarutbildning 
Syftet: 

• Ge domaren en insyn i hur det är att döma på en högre nivå 

• Ge domaren en möjlighet att se hur de mer erfarna dömer tillsammans 

• Ge domaren en erfarenhet att kolla andra och lära av andra 

• Domarna som håller i utbildningen får svara på frågor i periodpauserna och ge feedback på 
olika domslut de får frågor om 

• Utbildningen för domarna närmare varandra och ökar den konstruktiva förmågan både för 
de som håller i den som de som lär sig av den. 

https://klubbhuset.com/sv-se/article/domarpaket-1-halland-ibf-domare?attr1_id=0
https://klubbhuset.com/sv-se/article/stanno-domartroja-bergamo-grey-halland-ibf-domare?attr1_id=0
https://klubbhuset.com/sv-se/article/stanno-domartroja-bergamo-grey-halland-ibf-domare?attr1_id=0
https://www.innebandy.se/media/18114/lokala-fo-rutsa-ttningar-halland-20212022.pdf
https://www.innebandy.se/halland/tavling/seriespel/forutsattning-serier-och-domare-2021-2022/
https://www.innebandy.se/halland/tavling/seriespel/seriekrav-rod-niva-2021-2022/
https://www.innebandy.se/media/18090/bla-matcher-2122.pdf
https://www.innebandy.se/media/18091/gro-na-matcher-2122.pdf
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Utbildningen är ett dokument som sparas och tas fram årligen för att domaren ska kunna 
följa sin utveckling över tid och för att domaransvarig ska kunna hjälpa den enskilde domaren 
till en mer personligt anpassade utveckling. Domarna genomför utbildningen i mindre 
grupper, max 4 st och de sitter i en av hörnorna/svängarna av planen. Placeringen är för att 
de ska kunna se samma som måldomaren ser på plan.  
Domaren får också sätta betyg på en ska 1-6 på domarnas 8 olika områden de ska kolla in 
under matchen och därefter reflektera själva över vad de kan använda i sin egna domarroll. 
 
Denna enkät ligger till grund för ett årligt utvecklingssamtal efter varje års genomgången 
utbildning, där domaren tillsammans med domaransvarig lägger upp mål och utvecklingsplan 
för nästkommande år. 

 
 
 
Strävan är att domaren ska ta egen kontroll över sin egna utveckling och vara medveten om sig egna 
utveckling och förmåga. Ett konstruktivt sätt att lära sig självinsikt och därigenom stärka sin 
självkänsla och självförtroende. Målet är att domaren ska kunna fortsätta ut på distriktet och känna 
att hen är trygg i sin roll på planen för att utvecklas vidare genom en trygg stabil grund. 
 

Lisette Wallström Domaransvarig 2021/2022 
 


