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Handbollsdomarens tio punkter 

1. Ledaregenskaper 
Din uppgift är att vara matchledare. I denna egenskap ska du vara lagens medhjälpare 
då det gäller spelet och inte uppträda som härskare på spelplanen. Även om du måste 
vara klart medveten om, att mycket beror just på din person, ska du vara angelägen om 
att synas så litet som möjligt. Därigenom får spelarna förtroende för dig och du själv 
får auktoritet. Dina avgöranden måste vara klara och korrekta, så att du är rätt 
vägledare i spelet och inriktar detta efter dess idé. 

2. Rättrådighet 
Var alltid opartisk och låt aldrig någon inverka på dina domslut. Du får aldrig gå in till 
en match med förutfattad mening beträffande ett lag eller en spelare. Skulle du känna 
motvilja mot ett lag, ska du inte åta dig att döma detsamma. Om du dömer juniorlag 
eller lag i en lägre serie, så tänk på att uppgörelsen är lika viktig för spelarna i den 
matchen som en elitmatch är för de spelare, som deltar i den. Nonchalera aldrig en 
uppgift, hur ringa den än syns vara, och anse aldrig en uppgift vara under din 
värdighet. 

3. Regelkännedom 
Du måste känna till regelbokens paragrafer ordentligt, ty i kunskapen om reglerna 
ligger själva grunden för dömandet. Det är emellertid lika viktigt att du använder 
reglerna efter deras andemening och inte efter bokstaven eller paragrafen. I ditt 
sätt att på spelplanen tolka reglerna visar du din verkliga förmåga. 

4. Stränghet 
Uppträd med stränghet mot alla tendenser till ojuste spel. Se inte genom fingrarna 
och vänta på nästa förseelse, utan utdöm redan från början straff enligt den 
progressiva straff-stegringsskalan. Så länge spelarna har uppfattningen att du tvekar 
när det gäller bestraffningar får du aldrig något ordentligt grepp om spelet. Glöm inte 
att reglerna också talar om diskvalifikation. 

5. Gott omdöme 
Om Du inte är absolut säker på din sak ska du hellre fria än fälla. Blås inte av spelet 
om du därigenom ger felande lag en fördel. Just genom att avvakta utvecklingen av 
en situation visar du gott omdöme. Att ge signal på rätt ställe och i rätt ögonblick är 
kännetecknet för en rutinerad domare. 
 
6.  God kondition 
Innan du åtar dig en match måste du ha klart för dig att du är tillräckligt tränad för 
uppgiften. En god kondition är nödvändig om du ska kunna följa med ordentligt och 
uppfatta vad som händer på spelplanen. Du får aldrig tro att 
du har möjlighet till detta om du placerar dig på en viss bestämd punkt. Som 
plandomare måste du vara med i alla anfall och följa spelet så nära som möjligt utan att 
därför springa i vägen för spelarna. Det behövs god kondition för att vara med överallt. 
Med god kondition följer också psykisk balans. 
 
7. Gott humör 
Du ska vara bestämd i ditt uppträdande, men visa gott humör mot spelarna. 
Därigenom vinner du lättast deras förtroende. Du får inte ilskna till eller använda 
kraftuttryck till spelarna, utan måste ständigt visa att du är i balans. Självbehärskning 
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är en viktig sak. Tappa inte humöret eller visa irritation, om inte allt går som det ska. 
När du talar med spelarna gör det i en lugn och saklig ton. 
 
8. Kurage 
Mod och beslutsamhet är A och O för domaren. Har du fattat ett beslut, så stå för det 
och ändra inte din uppfattning. Har du gjort ett fel, kom då inte med 
kompensationsdomslut. Ett fel kan inte sonas med ett nytt. Sök aldrig ursäkta eller 
urskulda ett domslut och diskutera aldrig med publiken. 
 
9. Samarbetsvilja 
Håll god kontakt med övriga funktionärer och låt inte dina egna misstag gå ut över 
dem. Uppträd aldrig överlägset eller nonchalant mot övriga funktionärer. De är dina 
medhjälpare, som du ska behandla så, att de ger dig bästa möjliga hjälp att leda 
matchen på ett korrekt sätt. 
 
10. Kamratanda 
Kritisera aldrig en kollega då du befinner dig bland publiken eller talar med en 
spelare, ledare, pressmän och andra. Du har kanske uppfattat situationen på ett helt 
annat sätt än de fungerande domarna och ska därför inte ta ställning till deras 
domslut på ett sådant sätt, att de lider skada därav. Tänk på, att nästa gång är det du 
själv som befinner dig på spelplanen. Diskutera gärna med dina kolleger efter 
matcherna, men låt vederbörande koppla av ordentligt innan du kommer med kritik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


