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Kravprofil för SIBF:s förbundsdomare 2012/2013
Svenska Innebandyförbundet har fastställt följande kravprofil för säsongen 2012/2013. Kraven utvärderas och
uppdateras kontinuerligt. Kravprofilen är ett verktyg för att få en enhetlig domarkår med hög professionalitet
och den är viktig för att SIBF ska kunna företräda domarnas intressen gentemot andra aktörer.
Kravprofilen ska även hjälpa SIBF att göra jämförelser och fatta rätt beslut vid klassificering men den kan aldrig
enskilt vara avgörande för bedömningen av ett domarpars kvaliteter. Vid kursindelning och klassificering tas
även geografisk hänsyn och givetvis hur domarparen klarar sig i konkurrens med varandra. SIBF vill vidare
påpeka att det är skillnad på klassificering och matchning. Klassificering handlar om att uppfylla specifika krav,
matchning om att välja rätt domare till rätt match.
Grundförutsättningar och träning
Allmänt gäller att förbundsdomarna ska vara inlästa på och följa tävlingsbestämmelser och övriga direktiv,
regler samt delta på de obligatoriska delarna av utbildningen. Ett krav är också att man inom paret har körkort
och tillgång till bil, helst båda domarna.
Förutom träning för att klara obligatoriska löptest bör planering av året innehålla ett antal träningsmatcher
och/eller turneringsdömningar innan seriespelet inleds. Det ankommer på domarna att kontakta föreningar för
att få tillräckligt antal matcher innan serierna börjar.
SIBF utgår från att domarna strävar efter att bibehålla och förbättra sin fysiska status under säsongen.
SIBF kommer att uppmana alla förbundsserieföreningar och alla SDF att använda förbundsdomare i
träningsmatcherna. Rapportera gärna om det är svårigheter att få tillräckligt med träningsmatcher.
Kurser och tester
Kursdeltagande
Kurserna hålls under en gemensam helg. Alla kursmoment ska genomföras aktivt. Betalning av kurs ska ske i
enlighet med det som anges i kursinbjudan. Kan man inte delta på kursen ska domaren gå en temakurs för att
behålla sin klassificering.
Det kan finnas skäl att tillåta anstånd med betalningen eller deltagande på annan kurs. Sådana undantag
medges dock sparsamt.
Löptest
Alla domare genomför beep test. SSL domarna genomför även ett test vid mittsäsongsträffen, för att få döma
slutspel.
Godkänt SSL Herr – nivå 11.0.
Godkänt SSL Dam och Allsvenskan – nivå 10.0.
Godkänt D1 och H1 – nivå 9.0.
Regeltest
Testet görs enskilt och det krävs 90 % rätt för godkänt.
Omtest
Omtest görs tillsammans med av SIBF godkänd kontrollant inom fyra veckor från ordinarie testtillfälle.
Det är domarens ansvar att boka kontrollant och lokal. Kostnader för omprov, 100 kr i arvode till kontrollanten,
eventuell lokalhyra och resa, står domaren själv för.
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Vid underkänt omtest löpning ges ytterligare en möjlighet under perioden 1-15/11. Domaren blir även
avstängd från all dömning under 2 omgångar. Blir sista provtillfället underkänt tar SIBF beslut om fortsatt
klassificering grundat på all tillgänglig information om domaren.
Vid underkänt omprov regler ska domaren arbeta igenom ett regelkompendium som skickas in till SIBF under
perioden 1-15/11. Domaren blir även avstängd från all dömning under 2 omgångar. Blir regelkompendiet
underkänt tar SIBF beslut om fortsatt klassificering grundat på all tillgänglig information om domaren.
För såväl löp- som regeltest kan det finnas skäl för SIBF att tillåta speciallösningar för enskild domare. Sådana
undantag medges dock sparsamt.
Visselpipor
Följande visselpipor är godkända: Acme Thunderer 560 och Acme Thunderer 660
Tillgänglighet, prioritering och jäv
Tillgänglighet
Utgångspunkten är att finnas tillgänglig tre av fyra helger samt några dagar varje månad för vardagsmatcher
under säsong. För vissa kräver t.ex. familje- eller arbetsförhållandena speciella lösningar i schemat och sådana
görs upp tillsammans med respektive domartillsättare. Kan-inte-döma-enkäten lämnas in i tid och återbud och
andra förändringar meddelas snarast domartillsättaren.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas bara ut i samband med vardagsmatcher och i övriga fall endast då
särskilda omständigheter råder.
Förbundsdomare som inte har uppdrag från SIBF uppmanas att hjälpa distrikten med dömning, samtidigt
påpekas att vila från dömning också är viktigt för att orka hålla hög kvalitet hela säsongen.
Prioritering och jäv
Under säsong ska domaruppdrag prioriteras före alla andra innebandyuppdrag. För SSL domare ska
domarrollen prioriteras före alla andra idrottsuppdrag. Normalt ska förbundsdomare prioritera dömning på en
högre nivå, t.ex. Allsvenska före H1.
Att kombinera spel eller ledarskap i ett förbundsserielag med förbundsdömning är högst olämpligt och att
döma en serie där ens eget lag ingår är inte tillåtet. Domarna ansvarar själva för att uppmärksamma SIBF på
sådana och andra möjliga jäv.
Ständiga representanter och synpunkter
Att vara förbundsdomare ställer krav på att man både i samband med uppdrag och i allmänhet ska vara en god
representant för SIBF och sin kår i kontakter med kollegor, ledare och lag, administratörer och förtroendevalda.
Med hänsyn till detta uppmanas förbundsdomarna att ta i beaktning att all publicering av bilder, kommentarer
eller andra typer av inlägg på populära publika forum av typen Facebook, kan skada såväl den enskilde
domaren, som SIBF och dess domarkår. Detta innefattar även vem/vilka personer eller organisationer som man
väljer att förknippa sig med på dessa offentliga forum. Att i egenskap av förbundsdomare blogga och
kommentera lag och spelare är direkt olämpligt. Som förbundsdomare ska man vara medveten om att
olämpligt agerande i dessa forum kan påverka domarparets matchning och klassificering.
Förslag, frågor och klagomål bör lämnas till SIBF, som försäkrar att domare som lämnar sina synpunkter inte
betraktas som besvärliga utan som nödvändiga för utvecklingen.
Observationer
När observation ska genomföras kontaktar domarobservatören domarparet senast tre dagar före match. Sedan
ligger ansvaret på domarparet att meddela förändringar till domarobservatören.
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