PROJEKTANSÖKAN
- Utbildning av föreningsinstruktörer för domare inom
Stockholmsdistriktet
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1. Bakgrund
I och med att Svenska Handbollförbundet (SHF) har utvecklat en ny domarutbildning som
förändrar förutsättningarna för Specialdistriktförbundet (SDF) Stockholm att bedriva sin
utbildningsverksamhet på ett liknande sätt som tidigare år; önskar vi att söka pengar för att
implementera den nya domarutbildningen i Stockholm på ett mindre smärtsamt vis. Vi
Stockholms Handbollförbund (StHF) vill bistå distriktets föreningar till att snarast möjligt
acklimatisera till den nya domarutbildningen och dess medföljande utbildningsplan samt
utbildningsmetod. StHF är av åsikten att föreningarna kommer behöva stöd och hjälp med att
förstå och utnyttja den nya domarutbildningen och dennes nya sätt att fungera till fullo. Därav vill
StHF ansöka om ekonomiska medel för föreningarna att utbilda föreningsinstruktörer under
säsongen 2020 – 2021.
Den nya domarutbildningens sammansättning har inbyggda incitament för föreningarna att
utbilda föreningsinstruktörer. Att utbilda föreningsinstruktörer i sin förening kommer vara
kostnadseffektivt i det långa loppet och förhoppningsvis bidra till att fler domare utbildas i
respektive förening. Som det tidigare har sett ut har distriktets stora föreningar varit
överrepresenterade vid arrangerandet av föreningsdomarutbildningar medan de små föreningarna
inte prioriterat att arrangera föreningsdomarutbildningar. Detta vill StHF ändra på till kommande
säsong.
Under säsongen 2019–2020 arrangerades 17 föreningsdomarutbildningar i Stockholmsdistriktet
med cirka 350 deltagare totalt.

2. Problemformulering
StHF ser inträdandet av den nya domarutbildningen som en start på något nytt. StHF vill att
denna start ska vara mindre smärtsam för föreningarna än vad de vanligtvis brukar vara. Som
bekant brukar förändringar ta lång tid att implementera inom verksamheten vi befinner oss i. Det
krävs ofta mycket tid och resurser för att implementera stora förändringar till en del av den
vardagliga verksamheten, där just tid och resurser tyvärr är en bristvara i majoriteten av
föreningarna. Om vi på StHF kan bistå föreningarna med att söka ekonomiska medel för att
utbilda föreningsinstruktörer; kommer med största sannolikhet implementeringen av den nya
domarutbildningen att bli mindre smärtsam samt att funktionerna som den nya
domarutbildningen innehåller utnyttjas på ett bättre sätt. StHF vill även att små föreningar, i
större utsträckning ska arrangera Steg 1- och Steg 2-utbildningar under de kommande åren.
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3. Syfte
Bistå distriktets föreningar med att utbilda föreningsinstruktörer under säsongen 2020 – 2021
genom att söka ekonomiskt stöd för detta åt föreningarnas vägnar. Syftet är även att hjälpa
föreningarna med att utnyttja de möjligheter och praktiska lösningar som den nya
domarutbildningen erbjuder föreningarna.

4. Projektmedel
StHF önskar att ansöka projektmedel om 80 000 kr åt distriktets föreningar ämnat för projektets
ändamål. Dessa pengar kommer att fördelas mellan de föreningar som utbildar
föreningsinstruktörer under säsongen 2020–2021 Om detta skulle beviljas är förhoppningen att
distriktets föreningar kommer att utbilda totalt 20 nya föreningsinstruktörer under kommande
säsong, vilket betyder att det finns 4000 kr i projektmedel att söka per utbildad instruktör.

5. Praktiskt Genomförande och kostnader
Detta projekt är tillägnat Stockholmsdistriktets föreningar och det är föreningarna själva som får
ansöka om projektpengar för att utbilda föreningsinstruktörer. StHF kommer att arrangera en
eller två föreningsinstruktörsutbildningar för distriktets föreningar i augusti och september under
säsongen 2020 – 2021. Utbildningen kommer att handledas av en distriktsinstruktör som StHF
tidigare utbildat. Förslagsvis kommer denna person vara Petri Koponen, Leo Hellsten, Ulf
Bourelius eller Daniel Berlin som är rutinerade instruktörer med många års erfarenhet. Inbjudan
till denna utbildning kommer att gå ut till samtliga av distriktets föreningar, där varje förening till
att börja med får skicka en person på utbildning. Om utbildningarna inte blir fulla får de
föreningar som vill skicka ytterligare en person på utbildning.
Kostnaden för föreningarna att utbilda en föreningsinstruktör uppskattas vara 2500 kr per
person.
Efter att ha genomfört utbildningen får föreningarnas föreningsinstruktörer behörighet att
utbilda personer inom deras förening till Steg 1- samt Steg 2-domare. Utbildningarna som
handleds av föreningarnas föreningsinstruktörer ska genomföras i linje med det material som
SHF:s nya domarutbildning innehåller.
StHF har under säsongen 2019 – 2020 påbörjat ett arbete tillsammans föreningarna för att skapa
en bättre miljö och bättre förutsättningar för distriktets unga domare men har en plan om att från
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och med säsongen 2020–2021 regelbundet arrangera träffar för personer i föreningarna som
arbetar med föreningens domare. I arbetet med att skapa bättre förutsättningar för distriktets
unga domare anser StHF att samverkan mellan distriktets föreningar och SDF är vital för att
detta arbeta ska få önskade effekter. StHF har en strategi om att ta ett helhetsgrepp runt arbetet
med distriktets unga domare tillsammans med distriktets föreningar. Dessa träffar ska bland annat
fokusera på frågor som:
-

Hur ska vi arbeta för att skapa bättre förutsättningar för distriktets unga domare?

-

Varför slutar majoriteten av de utbildade unga domare att döma kort efter att de
genomfört en domarutbildning?

-

Vilka problem/hinder ser föreningarna med arbetet som går ut på att inspirera, stötta och
coacha och få unga domare att fortsätta döma när de blir äldre?

6. Varaktighet och önskade effekter
Syftet med detta projekt är som tidigare nämnt att bistå föreningarna med att utbilda
föreningsinstruktörer under säsongen 2020 – 2021 samt få samtliga föreningar att utnyttja de
möjligheter och praktiska lösningar som den nya domarutbildningen erbjuder. StHF är
övertygade om att föreningarna kommer acklimatisera sig snabbare och utnyttja den nya
domarutbildningens funktioner på ett bättre sätt om de skulle få ekonomiskt stöd med detta. Vi
tror även att de mindre föreningarna är i större behov av ekonomiskt stöd än de större
föreningarna.
Förhoppningsvis kommer detta projekt ge positiva effekter över en längre tid. Om föreningarna
väljer att utbilda föreningsinstruktör under säsongen 2020 – 2021 kommer vi ha fler personer ute
i våra hallar som finns där för att inspirera, stötta och coacha Stockholmhandbollens unga
nyutbildade domare. Ett av dagens största problem för alla unga nyutbildade domare är att de
efter genomförd utbildning kastas ut på plan för att döma och får göra det på egna ben. Det är
mer ett undantag än regel att föreningar har personer i hallarna som är där för att stötta domarna.
I och med detta vill vi skapa bättre förutsättningar för domarna samt incitament för föreningarna
att utbilda föreningsinstruktörer.
StHF är förhoppningsfulla om att den rådande domarbristen sakta men säkert kommer minska
med åren om det finns fler personer ute i föreningarna och hallarna för att inspirera, stötta och
coacha distriktets unga nyutbildade domare. Genom att utbilda föreningsinstruktörer kommer vi
få fler personer som kan hjälpa domarna under de första åren av deras domarkarriärer. Som
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tidigare nämnt ser vi detta som en start på något nytt. StHF hoppas på att införandet av den nya
domarutbildningen kan ge ringar på vattnet och förhoppningsvis är säsongen 2020 – 2021
startskottet för att fler föreningar väljer att börja arbeta med domarna i sina föreningar vid ett
tidigare skede än idag. Förhoppningsvis kommer träffarna med föreningarnas
föreningsinstruktörer bidra med mycket nyttig information, lösningar och synpunkter på
existerande problem med det befintliga eller obefintliga arbete som idag utförs med distriktets
unga domare. StHF hoppas även på att få en klarare bild över hur många aktiva domare det finns
i respektive förening vid införandet av den nya domarutbildningen och med hjälp av
föreningarnas föreningsinstruktörer kan vi öka skärpan gällande detta.
För att implementeringen av den nya domarutbildningen ska få de positiva effekter som ovan
nämnt krävs det lägre trösklar för att föreningarna ska spendera tid och resurser på att utbilda
föreningsinstruktörer, anser StHF. Därav ansöker vi om ekonomiska stöttning åt föreningarnas
vägnar samt för att sänka trösklarna för föreningarna att utbilda föreningsinstruktörer vid
införandet av den nya domarutbildningen säsongen 2020–2021. StHF är förhoppningsfulla om
att en mindre smärtsam implementeringen av den nya domarutbildningen kommer att leda till en
större bas av föreningsinstruktörer ute i föreningarna under implementeringsåret och att detta
sannolikt kommer leda till att det finns ännu fler under nästkommande år. Visionen med detta
projekt är att samtliga föreningar som bedriver ungdomsverksamhet har en eller flera personer
som är utbildade föreningsinstruktörer inom några år.

7. Föreningar
De föreningar som har sagt att de vill vara en del av detta projekt är följande:
Djurgårdshof IK HK

GT Söder

Gustavsberg IF HK

Hammarby IF HF

Haninge HK

Huddinge HK

IFK Tumba Handboll

IK Bolton

Sollentuna HK

Spånga HK

Skogås HK

Skuru IK

Skånela IF

Tyresö Handboll

Täby HBK

Vallentuna HK

Årsta AIK HF
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Bilaga 1: Budget

Projektansökan Budget
Proejktmedel
Ansökta medel

80 000 kr

Utbildning Föreningsinstruktörer
Kostander

Antal

Planerad kostnad

Total Kostand

Utbildningsavgifter

20

-2 500 kr

-50 000 kr

Ersättning instruktörer

12

-300 kr

-3 600 kr

Sociala avgiter

12

-95 kr

-1 140 kr

Lokalhyra

2

-1 000 kr

-2 000 kr

Kost

22

-130 kr

-2 860 kr

Registering Domarportal

20

-50 kr

-1 000 kr

Delsumma

-60 600 kr

Domarmentorträffar (3 st)
Kostander

Antal

Planerad kostnad

Total Kostand

Kost

60

-80 kr

-4 800 kr

Arbetstid tjänsteman

15

-300 kr

-4 500 kr

Delsumma

-9 300 kr

Material
Kostander

Antal

Tröjor Föreningsinstruktörer

20

Delsumma

Kostander

Domarmentorträffar (3 st)

Total Kostnad

-500,00 kr

-10 000 kr
-10 000 kr

TOTALT
Utbildning Föreningsinstruktörer

Planerad Kostand

Kostnad
-60 600 kr
-9 300 kr

Material

-10 000 kr

Totalt

-79 900 kr
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