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Domarverksamheten 
 
 
Till våra matcher i F/P15 och äldre får vi distriktsdomare, tillsatta via Bohusläns 
Fotbollförbund (BFF). För övriga gäller föreningsdomare – ungdomsdomare, 9:9 
respektive barndomare, 5:5 och 7:7. 
 
BFF har skärpt domarkraven sedan några år, för att få genomföra matchen krävs en 
utbildad domare som är godkänd att döma i spelformen ; 
 barndomare, 5:5 och 7:7, 1 tim  

inspelad föreläsning via BFF:s hemsida 
 ungdomsdomare, 9:9, 1,5 tim 

inspelad föreläsning via BFF:s hemsida, plus digitalt regelprov och frågestund 
 fortbildning av både barn och ungdomsdomare skall ske varje år 
 
I föreningen anordnas varje år barndomarutbildning, en del av Föreningsträdet, för våra 
14-åringar. Efter denna har de som vill möjlighet att döma 5:5 och 7:7 matcher. 
 
De som dömt minst ett år erbjuds ta steget upp till ungdomsdomare, 9:9. 
 
 
Boka / kalla domare 
 
Ansvaret att ordna och kalla domare till matcherna ligger på respektive ledarteam. 
Försök att använda olika domare i Dina matcher så att alla får chansen. 
 
På laget.se har vi en dold grupp för våra föreningsdomare, samtliga föreningens ledare 
har administrationsrättigheter här. 
 skapa aktivitet i gruppen ungefär en vecka innan 
 kalla domare från berörd spelform och sätt max antal (kvot) som Du behöver, kolla 

närvaro och välj bland de som dömt minst matcher 
 skriv i beskrivningen vem som är kontaktperson samt sms och be domaren kontakta 

för bekräftelse 
 närvaroregistrera den / de domare som dömt 
 
 
Kvitto 
 
Finns under avsnitt 9 i Verksamhetshandboken, 9.9 Domarkvitto – printa gärna ut och ha 
med till match. Dessutom finns de i speakerdelen av cafévagnen. 
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Domarverksamheten 
 
 
Betalning 
 
Distriktsdomare – skall ha pengarna på sitt konto inom 5 dagar efter match, separat 
instruktion till berörda. 
 
Föreningsdomare – betalas direkt vid match, använd avsett kvitto (se ovan). 
 
Betala kontant eller swish med egna pengar (=utlägg), fyll i namn och nummer dit 
föreningen skall swisha, lägg kvittot i lådan som finns i speakerdelen av cafévagnen. 
 
Vid poolspel får domarna dessutom hamburgare och dricka. 
 
 
Arvode 

9:9  200:- 

7:7  150:- vid poolspel eller cup gäller 100:- per match 

5:5  100:- vid poolspel eller cup gäller 80:- per match 
 
 
 
 

Utan domare ingen fotboll 
 


