Kravprofil för Distriktsdomare säsongen 2016-2017
Göteborgs Innebandyförbunds Domarkommitté har fastställt följande kravprofil för distriktsdomarna
säsongen 16/17. Kravprofilen skall hjälpa DK att göra jämförelser och fatta rätt beslut bland annat vid
klassificering men är inte enskilt avgörande för bedömningen av ett domarpars kvaliteter. DK kan i vissa
fall ta beslut kring enskilda domare eller par där särskilda behov anses föreligga. Vidare avser DK att ta
stor hänsyn till kollegialitet på och vid sidan av planen.
Allmänt
Allmänt gäller att domarna skall vara inlästa på och följa tävlingsbestämmelser, domardirektiv och regler
samt delta på de obligatoriska delarna av utbildningen, fortbildningskurs och mittsäsongsträff (datum ej
fastställt, DK återkommer med datum). Det är önskvärt att minst 1 av domarna i paret har tillgång till bil.
Domarkurser och tester
Distriktsdomarna ska genomgå en obligatorisk fortbildning som skall genomföras aktivt.
Varje domare skall genomföra regeltest och löp-test med godkänt resultat för att få döma. Med Beepnivåerna menas att en nivå är uppnådd genom att den påbörjats.
Testkraven inför säsong 2016-2017 syns nedan:
Steg 4
14.1 på Yo-yo test
eller
Nivå 9 på Beep-test
Steg 3
*14.1 på Yo-yo test
eller
Nivå 9 på Beep-test
Steg 2
Nivå 7 på Beep-test
Steg 1
Nivå 5 på Beep-test
* för TEMA domare gäller yo-yo test
Testkraven inför mittsäsongsträffen 2016-2017 syns nedan:
Steg 4
14.8 på Yo-yo test
Steg 3
*14.8 på Yo-yo test
eller
Nivå 9.5 på Beep-test
Steg 2
Nivå 7.5 på Beep-test
Steg 1
Nivå 5.5 på Beept-est

18/20 rätt
17/20 rätt
15/20 rätt
14/20 rätt

18/20 rätt
17/20 rätt
15/20 rätt
14/20 rätt

För att få döma på en högre nivå än den man är klassificerad för krävs att man klarat löp-test och
regelprov för den högre nivån. Undantag från detta kan komma att göras om tillgången till domare vid
tillsättningstillfället är begränsad. Domare som INTE klarar löp-test eller regelprov för den nivån de är
klassificerade för justeras ner en nivå.
Omtest
Löp- och regeltest genomförs en gång inom kursavgiften. Därefter kan ett om-test göras som kostar
100kr, betalas kontant eller via Swish till testledaren. Efter detta beslutar coacher/DK om vidare
åtgärd/klassificering. Domare som INTE genomfört löp-test eller regeltest får inte döma under säsong
2016-2017

Tillgänglighet, prioritering och jäv
Utgångspunkten är att man skall vara tillgänglig tre helger av fyra och några vardagar varje månad.
Steg 3 domare bör döma minst 30 matcher per år, steg 1 och steg 2 minst 40.
Man BÖR INTE döma serie där man själv är aktiv som spelare eller ledare, man får INTE heller döma
representationslag eller juniorlag i en förening som man är aktiv i eller ens familjemedlemmar är aktiva i.
Domarna är själva ansvariga för att kontrollera om de fått matcher som de på grund av jäv inte bör
döma och skall då kontakta ansvarig coach eller GIBF:s kansli.
Domarobservationer
Ansvarig coach i DK utser observatörer för sina domarpar. Observationerna är ett viktigt instrument för
domarnas klassificering och utveckling.
Ständiga representanter
Att vara distriktsdomare ställer krav på att man både i samband med uppdrag och i allmänhet ska vara
en god representant för GIBF och sin kår i kontakter med kollegor, ledare, lag administratörer och
förtroendevalda. Som ett led i detta har DK under ovanstående Kravprofil understrukit vikten av hur man
för sig vid sidan av planen och detta anses vara lika viktigt för framtida klassificeringsbedömningar som
själva dömandet på planen.
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