
  
 Rutiner för tillsättning av 

 Domare & Funktionärer 
 

 

 

För att underlätta för alla iblandade parter; Domar- och Funktionärsansvarig på 
Handbollförbundet Öst, domare, funktionärer och föreningar har 
Handbollförbundet Öst rutiner för hur tillsättningen av domare och funktionärer 
ska hanteras och fungera. Tillsättningsrutinerna kräver att alla individer tar 
ansvar för de åtaganden som rutinerna medför. Om rutinerna följs kommer det 
att gynna samtliga inblandade parter. 

Krysslistan 

Säsongen delas upp i sex perioder. För varje period ska distriktsdomare och förbundsfunktionärer 
kryssa i sin krysslista före ett specifikt datum. Perioderna kan ni se nedan och krysslistan ska vara 
ifylld senast datumet som står efter aktuell period. 

- Period 1: 2022-08-01 – 2022-09-30, krysslistan ifylld för perioden senast 2022-07-17 
- Period 2: 2022-10-01 – 2022-11-13, krysslistan ifylld för perioden senast 2022-09-18 
- Period 3: 2022-11-14 – 2022-12-31, krysslistan ifylld för perioden senast 2022-10-30 
- Period 4: 2023-01-01 – 2023-02-26, krysslistan ifylld för perioden senast 2022-12-11 
- Period 5: 2023-02-27 – 2023-04-02, krysslistan ifylld för perioden senast 2023-02-12 
- Period 6: 2023-04-03 – 2023-05-31, krysslistan ifylld för perioden senast 2023-03-19 

Detta för att Domar- och Funktionärsansvarig ska veta när ni kommer vara tillgängliga att utföra 
uppdrag som domare eller funktionär. Handbollförbundet Öst ser även positiva fördelar för er domare 
och funktionärer med dessa rutiner för er egen planering. Målsättningen är att Domar- och 
Funktionärsansvarig ska vara mer proaktiv i tillsättningen, du som individ ska kunna planera ditt liv 
utanför handbollen på ett bättre sätt samt att ett ”släcka bränder” förfarande motarbetas. Om dessa 
rutiner följs kommer det få positiva effekter för alla inblandade. 

Andra uppdrag, privata aktiviteter och arbete 

För dig som har andra uppdrag inom handbollen, exempelvis som tränare, spelare, förälder, etc vill 
Handbollförbundet Öst att du ser över vilka dagar ditt/dina lag har aktiviteter där du kommer att delta. 
Aktiviteter anses vara matcher, träningar, cuper, etc. Om du spelar, tränar eller innehar annan roll i ett 
lag som har fler lag anmälda till seriespel och det är möjligt att du kan delta i fler än ett lag, kryssar du 
bort samtliga dagar då dessa lag har planerade aktiviteter. För dig som deltar i ett och samma lag 
under hela säsongen kryssar du i de dagar då det specifika laget har aktiviteter som förhindrar dig att 
utföra uppdrag som domare eller funktionär. 

Du som inte kan döma på grund av privata aktiviteter eller ordinarie arbete utanför handbollen, kryssar 
även i de dagar då dessa aktiviteter förhindrar dig att utföra uppdrag som domare eller funktionär. 

Söka matcher som domare 

Som domare har du möjligheten att söka matcher. Från Handbollförbundets Öst sida uppmuntras 
samtliga domare att söka matcher som hen vill och kan döma. Dock är det viktigt att svårighetsgraden 



på de matcher du söker stämmer överens med din egen kompetens som domare. Med det sagt 
kommer du inte att bli tillsatt på de matcher du söker om Handbollförbundet Öst anser att du inte 
besitter tillräckligt hög kompetens för att döma en match av den svårighetsgraden. 

Återbud – planeringsmissar, sjukdom eller skada 

Är du tvungen att lämna återbud till en match där du har blivit tillsatt och är ”grönmarkerad” kan du 
göra det till Domar- och Funktionärsansvarig senast två veckor innan matchen kommer att spelas. Till 
återbud räknas planeringsmissar samt andra privata aktiviteter och åtaganden som tvungna att 
genomföras eller prioriteras högre än att utföra uppdrag som domare eller funktionär. Återbud som 
lämnas senare än två veckor innan matchen/matcherna ska spelas hanteras av dig som lämnar 
återbud.  

Skador som uppkommer ska rapporteras in till Handbollförbundet Öst omedelbart. Skador och 
sjukdomar kommer att behandlas på ett liknande sätt som återbud. Får du en skada eller blir sjuk som 
förhindrar dig att döma eller sitta som funktionär på en eller flera matcher som spelas tidigare än två 
veckor framåt i tiden är det ditt ansvar att hitta en ersättare till matchen/matcherna. För att hitta en 
ersättare vid återbud, skada eller sjukdom använd fliken ”Forum” i Domarwebben eller kontakta dina 
kollegor via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter till alla domare och funktionärer finns på 
Domarwebben. 

Vid de tillfällen då du själv har hittat en ersättare till din/dina matcher ska information om detta mejlas 
till Domar- och Funktionärsansvarig (domare@handbollost.se). Mejlet ska innehålla följande uppgifter 
för respektive match som du har ordnat en ersättare till; matchnummer, serie samt för- och 
efternamn på den/de som ersatt dig. 

Aktivitet på Domarwebben 

En förutsättning för att tillsättningsrutinerna ska fungera krävs det veckovis aktivitet på Domarwebben 
från samtliga domare och funktionärer. Framförallt gällande krysslistan genom att se till att den är 
korrekt ifylld men också genom att svara JA eller NEJ på de matcher du blir tillsatt på. Om du inte 
svarar på tillsättningar inom tre till fyra dagar riskerar du att bli borttagen från matcherna som du blivit 
tillsatt på. 

Säsongskrav Domare och Funktionärer 

Domarkrav 

• Genomfört någon av Domarutbildning; 3, 4, 5, 6, Förbundsdomarutbildning eller Elitdomarutbildning innan 
säsongsstart eller under pågående säsong. 

• Uppvisat ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 
• I samband med anmälan till utbildning samt i sin profil på Domarwebben angett sin hemmaförening. 
• För domare som är yngre än 21 år ska domaren ha dömt minst 20 matcher på distriktsnivå. 
• För domare som är 21 år eller äldre ska domaren ha dömt minst 25 matcher på distriktsnivå. 
• För nivå 6-domare, förbundsdomare och elitdomare är kravet minst 15 dömda matcher på distriktsnivå. I antalet 

matcher räknas även dömda matcher i USM steg 1 – 4, MI uppdrag samt andra officiella uppdrag i förbundets regi. 

Funktionärskrav 

• Utbildat sig till Förbundsfunktionär eller Elitfunktionär innan säsongsstart eller under pågående säsong. 
• Uppvisat ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 
• För förbundsfunktionärer som är yngre än 21 år ska funktionären ha agerat som funktionär på förbundsnivå minst 

10 matcher (Herr 2, Herr 1, Dam 1). 
• För förbundsfunktionärer som är 21 år eller äldre ska funktionären ha agerat som funktionär på förbundsnivå minst 

15 matcher (Herr 2, Herr 1, Dam 1).  
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