
 

 

            
  

  

 

  

                        DOMARUTBILDNING 9 OCH 11 MANNAFOTBOLL 2019  
 

                        Inbjudan till Flick 16 år och äldre och Pojklag 16 år och äldre och Dam och Herrlag  

                                

                             

 Plats:  FRAMNÄS IP KLUBBRUM 
 Tid:     ONSDAG 27 MARS  18.00-21.00 
 

 Program: 18.00-20.00 Teori och videoklipp (Regionala Domarinstruktörer) 

  20.00-21.00 Praktik  Framnäs IP 

                    Begränsat antal: 30 st 

                    Anmälan: Senast onsdag 20 mars till era ledare i respektive lag  

                    Utrustning: Träningskläder  

 
Förutsättningar: 
 
Förslag för rättvis antal matcher mellan könen  
 
P16-P17 dömer P13 och P14 och U19 och Herrlag dömer P15 
F16-F19 +Damlag dömer P13,F13 och F14  

 
Vi har 50 seriematcher på pojksidan och 18 seriematcher som behöver utbildade 9 
och 11 mannadomare så därför behöver vi alla 30 utbildade domare. 

 
När föreningarna anmäler lag till seriespel för barn- och ungdomar måste ni också säkerställa att 
ni har domare till era hemmamatcher. VFF tillsätter domare ner till och med 16 år (div 2 på 
flicksidan och div 4 på pojksidan). Till resterande matcher måste er förening se till att det finns 
utbildade domare ( 

Inför varje säsong tillkommer det nya regler. Givetvis påverkas inte vi av allt på vår nivå, men det 
är viktigt att Utbildning / Fortbildning genomförs inför varje säsong och att man tar del av vad det 
står i Regelboken om man ska döma. 

I boken Spelregler för barn och - ungdomsfotboll finns en del pedagogiska rekommendationer 
för att hjälpa spelarna att lära sig idrotten fotboll, som är viktiga att känna till om man dömer på 
de olika nivåerna. Det hela kompletteras med videoklipp på nya utbildningsplattformen som 
SvFF har tagit fram. 

Utbildningarna kommer att innehålla teori och praktik under tre timmar.Vid utbildningen får 
deltagarna Spelregler för barn- och ungdomsfotboll, Visselpipa, Röda/Gula kort samt länk till 
Spelregler för fotboll.Länsförsäkringar är med och bidrar till utbildningen. 

Ni måste kunna uppge er adress och personnummer denna kväll  

 

Har ni frågor om mötet hör av er till: 

Conny Larsson Fotbollsutvecklare VFF 

                   0510-779046 Dagtid Mobil 0768-535046 

 

 


