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Domarprojekt – Domarteam med ansvariga Teamleaders 

Våren 2022 fördelade Svenska Handbollförbundet ut 450 000 kr till respektive 
distrikt för att kunna arbeta hårdare och tydligare med domarverksamheten i 
distrikten. Handbollförbundet Öst (HF Öst) har utformat en projektplan för hur 
HF Öst ska arbeta för att främja domarverksamheten i distriktet. Nedan hittar ni 
en kort sammanfattning angående projektet och hur vi kommer att börja arbeta 
från och med säsongen 2022/2023. 

Uppdelning i Domarteam 

Distriktet kommer att delas upp i fem Domarteam. Uppdelningen är gjord efter geografisk 
placering hos föreningarna samt resvägar med allmänna trafikmedel. HF Öst ansvarar för att 
verksamheten i respektive Domarteam fungerar och säkerställer att verksamheten bedrivs 
enligt de riktlinjer som HF Öst beslutat om. Det är även HF Öst uppgift att förmedla kunskap 
och förståelse om Domarteamens uppgift och hur de ska arbeta för att främja 
domarverksamheten inom HF Öst gränser. 

• Domarteam NordVäst: Bålsta IF, Djurgården IF HF, Djurgårdshof IK, Ekerö AIK, 
Jakobsbergs GoIF, Kista SC KFUM, Kungsängens SK, Lidingö SK, Norrtulls SK, Skå 
IK, Spånga HK, Westermalms IF HK 

• Domarteam NordMitt: AIK Handboll, Bollstanäs SK, Rosersbergs IK, Skånela IF, 
Sollentuna HK, Uppsala HK, Vassunda IF 

• Domarteam NordÖst: Hallsta HF, HK Ceres Norrtälje, Rimbo HK Roslagen, Täby 
HBK, Vallentuna HK, Åkersberga HK 

• Domarteam SydVäst: Hammarby IF HF, HK Cliff, HK Silwing-Troja, Huddinge HK, IF 
Swithiod, IFK Tumba HK, Sannadals SK, Spårvägens HF, Stockholmspolisens IF, 
Södertälje HK 

• Domarteam SydÖst: Dalarö SK, GT Söder HK, Gustavsbergs IF HK, Handens SK, 
Haninge HK, IK Bolton, Skogås HK, Skuru IK, Sorunda IF, Tyresö Handboll, Visby IF 
Gute HK, Årsta AIK HF, Älta IF, Ösmo GIF HK 

Uppdelning domare 

• Samtliga domare som befinner sig på nivå 3 och 4 mellan 16-25 år kommer att delas 
in i respektive Domarteam beroende på vilken förening domaren tillhör. 

• Domare ska alltid prioriteras att döma matcher för föreningar som tillhör samma 
Domarteam som domaren. 

• Domare som har en domarkollega tillhörande ett annat Domarteam kommer att döma 
matcher inom de två Domarteam som domarparet tillhör. 

Varför uppdelning i Domarteam? 

• Komma närmare domarverksamheten inom distriktets gränser. 
• Få en bättre och närmare kontakt med domarna som befinner sig på domarnivå 3 och 

4. 
• Skapa en social plattform där domarna känner en samhörighet med andra domare. 
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• Kortare resvägar och restider för domarna till matcher. 
• Tydliggöra vart alla domare primärt kommer att döma matcher. 
• Göra domarskapet mer attraktivt för unga domare samt behålla fler domare längre. 
• Säkerställa att föreningarna arbetar med att öka rekryteringen av nya domare samt 

främjar domarverksamheten inom sin förening. 
• Stärka mentorskapet för domare som befinner sig på nivå 1, 2, 3 och 4. 

Ledning Domarteam 

Huvudansvaret för respektive Domarteam har HF Öst. För att få en fungerande verksamhet 
kommer det adderas ytterligare resurser för att utveckla domarverksamheten i distriktet. HF 
Öst kommer utse och tillsätta 1-3 Teamleaders per Domarteam som tillsammans med HF 
Öst ska se till att domarverksamheten stimuleras och utvecklas i en positiv riktning. Dessa 
personer ansvarar för verksamheten som bedrivs inom Domarteamen och ansvarar för de 
aktiviteter som genomförs i respektive Domarteam. Följande uppgifter kommer en 
Teamleader ansvara över: 

• Medverka vid domarutbildning 3 och 4 som arrangeras för Domarteamets domare. 
• Arrangera fysiska och digitala träffar för domarna tillhörande sitt Domarteam (6-8 st 

per säsong). 
• Medverka vid träffar med föreningarna för att involvera dem i det nya arbetssättet 

(uppstart – uppföljning – avslut, varje säsong). 
• Förmedla kunskap och förståelse om hur föreningarna tillhörande sitt Domarteam kan 

arbeta med mentorskap för domare i sin förening. 
• Förmedla kunskap och förståelse för vikten av att föreningarna själva utbildar domare 

(Domarutbildning 1, Domarutbildning 2). 
• Följa upp domarnas individuella utveckling tillsammans med föreningarnas 

domarmentorer. 
• Tillsätta domare i serierna U13, U14, U15, (U16). 

Profil Teamleader 

HF Öst söker efter personer som är intresserade att anta sig rollen som Teamleader för 
distriktets Domarteam. Stämmer nedan beskrivning in på dig och är du intresserad att anta 
rollen som Teamleader, skicka din ansökan/intresseanmälan till domare@handbollost.se. Vid 
frågor angående uppdraget som Teamleader, ta kontakt med Calle Andersson, Domar- och 
Funktionärsansvarig på Handbollförbundet Öst. 

• Personliga egenskaper: organiserad, strukturerad, social, pedagogisk, självständig 
• Ett brinnande intresse för att utveckla individer och föreningsverksamhet. 
• Gärna en bakgrund inom roller där pedagogik, lärande och möten med nya 

människor är/har varit återkommande inslag. 
• Vad vid och erfarenhet av att prata inför personer och utföra presentationer. 
• Meriterande: idrottsbakgrund, ledarroller 
• Stjärna i kanten: Är eller har varit domare tidigare. 
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Ersättning Teamleader 

• 5 000 kr / säsong 
• 10 kr / tillsatt match 
• 230 kr / utfört Matchinstruktörsuppdrag (MI-uppdrag). 
• 300 kr / timme vid utförande av instruktörsuppdrag för utbildning av domare 

Uppdragets varaktighet 

Uppdraget som Teamleader är ett förtroendeuppdrag på årsbasis (1/6 – 31/5). Personer som 
innehar uppdraget som Teamleader ska senast 31/3 årligen meddela HF Öst om önskan till 
fortsättning/avslut i sitt uppdrag som Teamleader. Likaså har Handbollförbundet Öst rätt att 
avsluta uppdraget som Teamleader om personen som innehar rollen bryter/motarbetar 
Handbollförbundet Öst verksamhetsidé, värdegrund och vision. Uppdraget som Teamleader 
kan avslutas av uppdragsgivaren Handbollförbundet Öst vid vilken tidpunkt som helst.  
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