Beskrivning av Nationell Domarutbildning
Svenska Handbollförbundet (hädan efter SHF) har utvecklat en ny nationell
domarutbildning som började gälla från och med 2020-05-01. SHF har i samband med
införandet av den nya domarutbildningen även tagit fram en nya webbaserad
utbildningsportal samt ett nytt utbildningsmaterial. Från och med säsongen 2020/2021
ska samtliga domarutbildningar som genomförs utgå från det nya utbildningsmaterialet
och alla personer som utbildas ska registreras i utbildningsportalen. Detta för att få
tillgång till utbildningsmaterialet samt för att få sin legitimation utfärdad. Den nya
nationella domarutbildningen är uppbyggd på ett annorlunda sätt än tidigare. I detta
dokument hittar ni information om likheterna och skillnaderna från hur
domarutbildningen tidigare varit uppbyggd.

Förklaringsmodell och behörigheter
På nästkommande sida hittar ni en figur över hur den nya domarutbildningen är uppbyggd; med
olika förklaringar för vem som utbildar vem samt vilken typ av utbildning respektive domare ska
gå beroende på vilken nivå hen befinner sig på.
Utbildningen för Distriktsdomare är uppdelad i fem olika steg, Steg 1 – REP. Personer som
tidigare inte har utbildat sig till domare börjar att utbildas från Steg 1 och klättrar sedan uppåt i
utbildningsstegen. Steg 1 och Steg 2 ersätter utbildningen som tidigare har haft benämningen
Föreningsdomarutbildning. Steg 3 och Steg 4 ersätter utbildningen som tidigare haft
benämningen Distriktsdomarutbildning. REP ersätter utbildningen som tidigare haft
benämningen Distriktsdomarutbildning Repetition. Efter att ha genomfört en eller flera
utbildningar i utbildningsstegen får du behörighet att döma på olika nivåer, se tabell nedan
1. Behörighetstabell

Utbildning: Utbildas av:

Behörighet:

Steg 1

Föreningsinstruktör eller Distriktsinstruktör

Miniplan.

Steg 2

Föreningsinstruktör eller Distriktsinstruktör

Stor plan upp till U12.

Steg 3

Distriktsinstruktör

Stor plan upp till U19.

Steg 4

Distriktsinstruktör

REP

Distriktsinstruktör

Stor plan Seniorhandboll upp
till Dam 2 / Herr 3.
Miniplan och stor plan upp till
Dam 2 / Herr 3.

Distriktsinstruktörer
Utbildning av Distriktsinstruktörer ansvarar Stockholms Handbollförbund (hädan efter StHF)
för. Personerna som utbildas till Distriktsinstruktörer väljs ut av StHF där samtliga kommer att
genomföra en distriktsinstruktörsutbildning. Denna utbildning gäller så länge det inte görs
ändringar i utbildningsmaterialet. Distriktsinstruktörerna får efter genomförd utbildning
behörighet att utbilda i Steg 1, Steg 2, Steg 3, Steg 4, REP samt Föreningsinstruktörer.

Utbildas av SHF:s DK
Utbildning varje år

Nomineras av SHF:s DK

INSTRUKTÖRER
Utbildas av Förbundsinstruktörer. Utbildningen för steg 3 och 4 gäller så länge som
materialet inte ändras. Rep-utbildningen
uppdateras inför varje säsong, därav måste
en av Distriktsinstruktörerna utbildas utifrån
de ändringar som görs. Denna instruktör
kan sedan sedan utbilda övriga Distriktsinstruktörer genom webbverktyget. SHF
erbjuder varje år en extra utbildning för nya
Distriktsinstruktörer.

UTBILDNINGSNIVÅ

DOMARE

Förbundsinstruktörer

Elitdomarutbildning

Elitdomare

Distriktsinstruktörer

Förbundsdomarutbildning

Förbundsdomare

Regiondomarutbildning

Regionsdomare

Föreningsinstruktörer

Distriktsdomarutbildning
Rep

Utbildas av Distriktsinstuktörer.
Utbildningen gäller så länge som materialet
inte ändras. Vid eventuella ändringar kommer
SDF erbjuda kompletterande utbildning för de
föreningsinstruktörer som önskar att fortsätta
vara instruktörer samt behörigheten att
fortsätta utbilda i Steg 1och 2

Steg 4
Steg 3
Steg 2
Steg 1

Nomineras av SHF:s DK tillsammans med Regionansvariga

Nomineras av SHF:s DK tillsammans med Regionansvariga

Distriktsdomare
Nomineras av SDF tillsammans med
föreningarna i steg 3 och 4. Anmäls
av föreningarna i steg 1 och 2.

Samtliga Distriktsinstruktörer ska visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för att få leda
utbildningar som arrangeras av StHF

Föreningsinstruktörer
Distriktsinstruktörerna har tidigare varit de som lett samtliga domarutbildningar inom
stockholmsdistriktet (Föreningsdomarutbildningar och Distriktsdomarutbildningar). Från och
med säsongen 2020/2021 kommer även Föreningsinstruktörer att leda Steg 1- och Steg 2utbildningar. Föreningsinstruktörerna väljs ut av respektive förening tillsammans med Domaroch Funktionärsansvarig på StHF. Utbildning av Föreningsinstruktörer ansvarar StHF
tillsammans med distriktets föreningar för. Samtliga Föreningsinstruktörer ska genomföra en
föreningsinstruktörsutbildning. Denna utbildning gäller så länge det inte görs ändringar i
utbildningsmaterialet. Föreningsinstruktörerna får efter genomförd utbildning behörighet att
utbilda i Steg 1 och Steg 2.
StHF kommer att arrangera föreningsinstruktörsutbildningar där distriktets föreningar i samråd
med StHF bestämmer vem eller vilka som föreningen vill utbilda. En utbildad
föreningsinstruktör ska primärt ansvara för utbildningarna i den förening som hen tillhör och
sekundärt utbilda personer i andra föreningar. Föreningsinstruktörerna har även ett ansvar att
kontinuerligt arbeta med föreningens domare och vara behjälpliga för domare som behöver stöd,
ber om stöd i sin dömning eller har frågor som berör sin egen utveckling.
StHF kommer även att arrangera föreningsinstruktörsträffar där samtliga Föreningsinstruktörer
kommer bli inbjudna att delta. Dessa träffar kommer att fokusera på hur StHF och distriktets
föreningar tillsammans kan förbättra förutsättningarna för distriktets domare och hur vi ska
arbeta för att inspirera, stötta och coacha domarna.
Samtliga Föreningsinstruktörer ska visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för att få
leda utbildningar som StHF är medarrangör till.

Utbildning Steg 1 och Steg 2
Steg 1- och Steg 2-utbildningar kommer fortsatt att arrangeras ute i föreningarna. Om en
förening vill hålla en Steg 1- eller Steg 2-utbildning ska föreningen ta kontakt med Domar- och
Funktionärsansvarig på StHF med förslag på datum då föreningen vill arrangera utbildningen.
StHF kommer att bistå föreningarna med instruktör, utbildningsmaterial och regelböcker. Om
föreningen som vill arrangera en Steg 1- eller Steg 2-utbildning har utbildat en
föreningsinstruktör, är det mest lämpligt att denna person leder utbildningen. Föreningen ska
själva anordna med egen lokal där utbildningen kan hållas. I lokalen ska det finnas tillgång till
internet och projektor eller stor TV-skärm. Föreningen får själva bestämma om det ska serveras
mat eller fika till kursdeltagarna.
Innan utbildningen genomförs ska föreningen skicka in en deltagarlista till Domar- och
Funktionärsansvarig på StHF med personuppgifter till deltagarna. Detta för att instruktören som
ska leda utbildningen ska veta vilka som kommer att medverka under utbildningen. Efter
genomförd utbildning ska instruktören som lett kursen skicka tillbaka listan till Domar- och
Funktionärsansvarig med ifylld närvaro samt eventuella ändringar av personuppgifter på de
deltagare som deltagit under utbildningstillfället.
När Domar- och Funktionärsansvarig på StHF fått tillbaka en komplett ifylld deltagarlista
kommer deltagarna få tillgång till utbildningsmaterialet samt få sin legitimation utfärdad genom

att registrera sig i den webbaserade domarportalen. Registreringen av utbildade domare i Steg 1
och Steg 2 ansvarar Domar- och Funktionärsansvarig på StHF för om ingen annan
överenskommelse beslutats.

Utbildning Steg 3, Steg 4 och REP
Steg 3-, Steg 4- och Rep-utbildningar arrangeras av StHF. Samtliga utbildningar som arrangeras
av StHF kommer att ledas av utbildade Distriktsinstruktörer. För att anmäla sig till någon av
domarutbildningarna som arrangeras av StHF rekommenderas att besöka StHF:s hemsida eller ta
kontakt med Domar- och Funktionärsansansvarig på StHF.
Datum, tid och plats för samtliga domarutbildningar publiceras på hemsidan i månadsskiftet majjuni varje år.
Efter genomförd utbildning får deltagarna tillgång till utbildningsmaterialet samt sin legitimation
utfärdad genom att registrera sig i den webbaserade domarportalen. Registreringen i den nya
domarprotalen ansvarar de som genomfört utbildningen för själva om ingen annan
överenskommelse beslutats. De domare som tidigare inte dömt på distriktsnivå kommer även att
få en egen användare på Domarwebben (www.domarwebben.se). I Domarwebben sköts
domartillsättningen för matcher som spelas inom stockholmsdistriktet i serierna U13 upp till
Dam 2 / Herr 3. Mer information hur användningen av Domarwebben går till finns att läsa om i
ett annat dokument.
Alla domare som genomför en domarutbildning som arrangeras av StHF ska ha med sig ett
utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta ska visas upp för instruktören som leder
utbildningen. Om utdraget inte kommit dig tillhanda innan utbildningstillfället går det bra att vid
ett senare tillfälle besöka kontoret i Idrottens Hus för uppvisning eller posta det till Domar- och
Funktionärsansvarig på StHF till adressen:
Stockholms Handbollförbund, Carl Andersson
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm
De personer som inte visat upp ett utdrag kommer inte få döma innan utdraget är uppvisat. Detta
för att skapa en trygg och säker idrottsmiljö. Här hittar ni länken till utdraget som ni ska beställa
hem: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Nomineringar
För att få genomföra en högre Steg-utbildning än den som domaren för närvarande befinner sig
på ska domaren bli nominerad av föreningen som domaren tillhör eller Föreningsinstruktören
som kontinuerligt arbetat med domarens utveckling, StHF:s Domar- och Funktionärskommitté,
Regionansvarig eller SHF:s Domarkommitté. I tabellen på nästa sida ser ni vem eller vilka som
nominerar domare som befinner sig på olika ställen i utbildningsstegen. De personer eller de
grupper av personer som har behörigheten att nominera en domare ska utgå ifrån
egenskapstrappan (se sida 6) som beskriver vad domarna ska kunna behärska på respektive steg i
utbildningsstegen. När en domare behärskar kraven som finns på det steget som domaren
befinner sig på är det aktuellt att ta ett kliv upp i utbildningsstegen.

2. Nomineringstabell

Nivå:
Steg 1 → Steg 2

Steg 2 → Steg 3

Steg 3 → Steg 4

Steg 4 → REP

REP → Regiondomare

Regiondomare → Förbundsdomare
Förbundsdomare → Elitdomare

Nomineras av:
Föreningen som domaren tillhör eller
föreningsinstruktör som kontinuerligt har arbetat med
domarens utveckling.
StHF:s Domar- och Funktionärskommitté eller
Domarinstruktör med anknytning till StHF
tillsammans med föreningen som domaren tillhör.
StHF:s Domar- och Funktionärskommitté eller
Distriktsinstruktör med anknytning till StHF.
Har man gått Steg 4 genomför domaren REPutbildningen för fortsatt behörighet att döma
Seniorhandboll upp till Dam 2 / Herr 3.
Nomineras av SHF:s Domarkommitté tillsammans
med Regionansvarig i samråd med StHF:s Domar- och
Funktionärskommitté.
Nomineras av SHF:s Domarkommitté tillsammans
med Regionansvariga.
Nomineras av SHF:s Domarkommitté.

Legitimeringstider
Efter att ha genomfört någon av domarutbildningarna får du en legitimation utfärdad.
Legitimationers giltighetstid skiljer sig beroende på vilken utbildning du har genomfört. I tabellen
nedan kan du se vilken giltighetstid legitimationerna för respektive utbildning har:
3. Legitimationstider

Utbildning:

Legitimationens giltighetstid:

Steg 1

5 år

Steg 2

5 år

Steg 3

1 år

Steg 4

1 år

REP

1 år

Regiondomarutbildning

1 år

Förbundsdomarutbildning

1 år

Elitdomarutbildning

1 år

EGENSKAPSTRAPPA
DOMARUTBILDNING
- Beskrivning av vad det arbetas med under respektive utbildningssteg. För att få kliva upp ett steg
i trappan ska domaren behärska de områden som beskrivs under respektive steg.

REP
STEG 4
STEG 3
STEG 2
STEG 1
- Matchledarskap
- Regelkunskap
- Rörelse

- Domarens 10 punkter
- Signaler och Tecken
- Inställning
- Attityd
- Närvaro och Social
kompetens

- Samarbete
- Fysik
- Arbetsmönster och Rutiner
- Spelförståelse och
kommunikation

- Konsekvent agerande
- Agerande under press
(viktiga matcher)

Styr och kontrollerar
matcherna genom att
utnyttja alla egenskaper i
trappan som behövs.
”GAME MANAGEMENT”

Kostnader
Säsongen 2020/2021 kommer samtliga domarutbildningar att öka i kostnad. Detta beror dels på
att alla domare som utbildas ska registrera sig i den nya webbaserade utbildningsportalen. För
varje domare som registreras i den nya utbildningsportalen tar SHF ut en avgift á 50 kronor.
Registreringskostnaderna kommer att faktureras till StHF och därav höjs kostnaderna för
utbildningen. Kostnaderna höjs även på grund av att täcka den administration som tillkommit i
och med införandet av den nya domarutbildningen samt den tiden som Domar- och
Funktionärsansvarig kommer att lägga på ytterligare administrativa uppgifter löpande under
säsongen 2020/2021. I tabellen nedan kan ni se kostnaderna för respektive utbildning och vad
som ingår i kostnaden.
4. Kostandstabell

Utbildning: Kostnad:
Steg 1
600 kr per deltagare.
10 – 25 deltagare per utbildning.
Maxkostnad 8000 kr.
Steg 2

700 kr per deltagare.
10 – 25 deltagare per utbildning.
Maxkostnad 8000 kr

Steg 3

1250 kr per deltagare

Steg 4

1250 kr per deltagare

REP

1300 kr per deltagare

Ingår i kostnaden:
Kostnad för instruktör
Gula kort
Rött kort
Regelböcker
Registreringskostnad/Legitimation
Kostnad för instruktör
Gula kort
Rött kort
Regelböcker
Registreringskostnad/Legitimation
Kostnad för instruktör
Lunch/fika
Regelbok vid behov
Registreringskostnad/Legitimation
Kostnad för instruktör
Lunch/fika
Regelbok vid behov
Registreringskostnad/Legitimation
Kostnad för instruktör
Lunch/fika
Regelbok vid behov
Registreringskostnad/Legitimation

Projektpengar säsongen 2020/2021
Alla föreningar som har tänkt att arrangera en Steg 1- eller Steg 2-utbildning under säsongen
2020/2021 kan ansöka om utbildningsbidrag för arrangerandet och genomförandet av dessa
utbildningar. För varje utbildningssteg som registreras i utbildningsportalen i IdrottOnline innan
2020-10-15 samt slutrapporteras innan 2020-11-15 kan föreningen få ett utbildningsbidrag om
8000 kronor per utbildning. För att få mer information om hur detta fungerar praktiskt; ta
kontakt med Domar- och Funktionärsansvarig på StHF eller läs informationen som finns via
länken nedan:
https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Projektmedel/SvenskaHandbollforbundetsprojektmedelfo
rforeningsstod2020/

