
 

 Stil och Profil Jäv 

   

Klass 1 
till 

Klass 3  

1. Hel och ren. 

Inte lukta rök, svett eller stora mängder parfym 
(med hänsyn till allergiker). Rökning i anslutning till 
hall är förbjudet både innan, under och efter match. 

2. Uppsatt hår med elastiskt band. 

Kort hår behöver inte vara uppsatt men ska vara 
välvårdat. 

3. Inga synliga tilltugg. 

Gäller t.ex snus och tuggummi 

4. Endast domarkläder av säsongsenlig modell. 

Underställ är endast tillåtet om det ej sticker 
utanför ordinarie ställ. Tryckta lagmärken är inte 
tillåtet på kläder, väskor eller andra tillbehör. 

5. Uppdragna strumpor och instoppad tröja. Shorts i 

lämplig midjehöjd.  

Underkläder ska aldrig vara synligt. Ombyte sker 
alltid på avskild plats. Aldrig i anslutning till 
spelplan. 

6. Komplett utrustning. 

Pipa av godkänd modell, rött kort samt mätsticka. 
Smycken som innebär skaderisk är ej tillåtet för 
domare. 

7. Hälsa på båda lagen och agera neutralt. 

Kommunicera likvärdigt med båda lagen och med 
god ton. 
Uttryck aldrig sömnbrist, energibrist, brist på 
engagemang eller sjukdom i hallen. Vid tveksam 
hälsa eller bristande engagemang ska uppdraget 
bytas bort av domaren i god tid. 

8. Uttryck aldrig åsikter om lag, domarkollegor eller 

åsikter som kan uppfattas som diskriminerande. 

Familj och nära släkt 
Serietillhörighet  



Genom att uttrycka dig vårdslöst kan du skada 
bilden som andra har av dig som domare. Du kan 
uppfattas som Jäv för kommande uppdrag. 

9. Om domaren använder headset ska detta vara av 
sportmodell samt med sluten slinga. 

 
Använd gärna en av förbundet rekommenderad 
modell. 

Klass 4 
 
 
  

Utöver kraven för klass 1-3 gäller även: 

10. Möjlighet att variera domarställ 

Minst två tröjfärger samt overall. Väska av neutral 
modell eller godkänd av StIBF.  

Familj. 
Divisionstillhörighet. 
Nära vänner. 
Aktiv inom 
administrerande 
verksamhet hos förening. 

Distrikts 
Elit 

  
  

Utöver kraven för klass 1-4 gäller även: 

10. Komplett domarställ  

Samtliga tröjfärger samt overall. Väska av neutral 
modell eller godkänd av StIBF. 

11. Uppklädd till priomatch. 

Skjorta eller av StIBF godkänd piké, hela byxor 
(gärna av kostymmodell) samt välvårdade skor vid 
ankomst till priomatch. Jacka av neutral modell eller 
godkänd av StIBF. Likartat inom paret uppmuntras. 

12. Professionellt agerande 

För att visa att du tar ditt uppdrag på största allvar 
förväntas ett professionellt agerande från det att du 
kommer till hallen tills dess att lämnar. Du visar 
med ditt förande, ditt sätt att kommunicera och 
genom dina förberedelser att uppdraget är viktigt 
för dig som domare. Vattenflaska är ett krav. 
Hälsosamma tilltugg uppmuntras. 
Förtäring av hela maträtter, privata telefonsamtal 
och mobilsurf sker på avskild plats, ej i anslutning 
till spelplan. 
Uppvärmning uppmuntras. Sitt ej på golv eller 
sargkant i spelpaus. 

Familj. 
Divisionstillhörighet. 
Nära vänner. 
Aktiv inom 
administrerande 
verksamhet hos förening. 

 

 

 

 

 

 



Stil och profil 
Rekommendationer för sociala medier  
Gäller samtliga klassificeringar 

1. Lägg inte upp bilder som kan väcka anstöt eller bilder på alkohol under spelsäsong 
Bilder på sociala medier kan spridas utanför sitt sammanhang när som helst på           
säsongen. Under spelsäsong uppmuntras därför du som domare att överväga vilka bilder du 
publicerar, då detta kan bidra till bilden spelare och ledare får av dig som domare. 
 

2. Använd vårdat språk på sociala medier. 

Kommentarer på sociala medier kan spridas utanför sitt sammanhang när som helst på 
säsongen. Du som domare uppmuntras därföratt överväga vilka kommentarer och notiser 
du publicerar, då detta kan bidra till bilden spelare och ledare får av dig som domare. 
 

3. Uttryck aldrig åsikter offentligt om lag som spelar i serier du dömer eller har ambition av 
att döma. Kommentera aldrig på lagsidor. 
Genom att uttrycka dig vårdslöst kan du skada bilden som andra har av dig som domare. Du 
kan uppfattas som Jäv för kommande uppdrag. 

 
 

4. Uttryck aldrig åsikter offentligt om domarkollegor eller åsikter som kan uppfattas som 
diskriminerande. 
- Kollegialt agerande är lika viktigt utanför planen som på planen. Du kan skada bilden som 
andra har av en domare genom att uttrycka dig vårdslöst. 
- Diskriminerande åsikter gäller främst men inte enbart kön, etnicitet, fysiska 
förutsättningar samt sexuell läggning. 
 

5. Matchrelaterade inlägg endast i positiv och neutral bemärkelse 
Kritisera och granska inte artiklar eller andras inlägg. Du kan uppfattas som Jäv för 
kommande uppdrag. Vid eget matchrelaterat inlägg uppmuntrasvisat positivt engagemang 
t.ex incheckning i hallen – men det är av största vikt att du som domare formulerar dig 
neutralt gentemot lagen. 
 

 


