Instruktioner för ledare
På följande dokument kan ledare ta del av enkla förklaringar och riktlinjer för hur
domarverksamheten sköts inom föreningen.
För det första vill jag bara nämna att domarna som kommer till era matcher har en stor variation i
fråga om erfarenhet inom dömandet. Det är allt ifrån de som har dömt i flera år till de som kanske
ska döma sin första match. Därför önskar jag att ni som ledare hela tiden försöker uppmuntra och
stötta domaren i sitt dömande för att han/hon ska kunna utvecklas och känna att det är kul att
döma.
Angående arvoden till domarna så får ni räkna ut hur mycket domarkostnader ni kommer ha under
er säsong. Dokument om arvoden finns på domarsidan. Lämna besked till kassören och på vilket
konto ni vill ha pengarna. Efter säsongen så redovisar ni alla kvitton till kassören.
Nytt för i år är att vi ska försöka börja med betalning via konto. Mer info finns längre ned.
För er som spelar poolspel så hör av er till domaransvarig i god tid med tid, plats och spelschema så
tillsätts domare på det sättet.
Före match










I stort sett all info som du behöver angående domare hittar du på föreningens domarsida.
Denna sida hittar du under "föreningsdomare" under fotbollssektionen på föreningens
hemsida.
Tilldelade domare kommer publiceras på domarsidan under en nyhet med den aktuella
månadens namn senast ungefär en vecka innan matchen spelas. Om det fortfarande inte
har dykt upp något tre dagar före matchen var god kontakta domaransvarige.
Nyheten uppdateras kontinuerligt. Kolla sista uppdateringsdatum. Har det skett ändringar
angående er match var vänlig kontakta domaransvarig.
När du vet vilken domare som kommer döma matchen så SKALL du kontakta domaren för
att bjuda in honom/henne till matchen. Kontaktinfo hittar du i domarlistan som finns under
"dokument" på domarsidan.
När du bjuder in domaren så passa på att fråga ifall domaren vill ha pengar insatta på konto
eller kontant betalning på plats.
Om det någon gång under säsongen inträffar en "riskmatch" där ni på förhand vet att
motståndet kan bjuda upp till het stämning från både spelare, ledare eller publik så finns
möjligheten att i god tid före det att matchen ska spelas kontakta domaransvarig för att få
en mer erfaren domare tillsatt.

Matchen




På matchdagen ska du se till att grundläggande utrustning så som matchbollar samt
domarpengar och domarkvitto finns tillgängligt.
Se till att skriva en korrekt ifylld laguppställning/rapport som du kan lämna till domaren
före match.
Domarna är informerade att komma i god tid innan matchstart (ca 30 minuter) och du som
ledare ska då möta upp domaren för att välkomna honom/henne och visa vart ni ska spela.




Informera gärna domaren om hur lång matchtid ni har i er serie samt om det finns andra
speciella omständigheter då domaren själv kanske inte alltid har 100% koll på detta.
Domaren kommer allt som oftast att döma i svart, men om något lag bär den färgen så ha
gärna med en väst i annan färg som domaren kan ta.

Under matchen




Visa förståelse för vad som händer på planen och uppmuntra och stötta domaren.
Försök bidra med att det råder god stämning på och vid sidan av planen, det vinner alla på.
Tänk på att vara ett gott föredöme. Om du tjatar på domaren kommer dina spelare också
göra det.

Efter matchen





Tacka domaren för matchen.
Om det finns tillfälle kom med konstruktiv kritik och tips för vad domaren kan tänka på till
nästa gång. Men glöm inte att ge beröm också!
Domaren ska skriva på laguppställningen/rapporten och ge tillbaka den för att ni sedan ska
kunna skicka in laguppställningen och resultatet till förbundet.
Be domaren skriva domarkvitto och ge sedan domaren betalning genom antingen
insättning på konto eller kontant betalning på plats enligt överenskommelse.

Det här var några enkla saker som kan göras för att vi tillsammans ska kunna genomföra matchen på
ett så bra sätt som möjligt. Saker som kommunikation, samarbete och ömsesidig respekt är viktiga
delar för att fortsätta utveckla vår domarverksamhet och våra ungdomar.
Om det är några frågor så är det bara att kontakta domaransvarig så löser vi det.
Med vänlig hälsning
Ola Lindholm
Domaransvarig Sköllersta IF
ola.lindholm@hotmail.se
0737473266

