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Handbollförbundet Öst 
Tävlingsföreskrifter 

Domare & Funktionärer 
 

 
TILLSÄTTNING 
Domare 
Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst tillsätter domare i senior- och ungdomsserier 
administrerade av HF Öst från Division 2 Damer/Division 3 Herrar ned till U13 (hjälp av andra distrikt 
kan förekomma). I serierna U12 ned till U8 ansvarar arrangerade förening för domartillsättningen. 
Funktionärer 
Tillsättning av funktionärer i senior- och ungdomsserier administrerade av HF Öst från Division 2 
Damer/Division 3 Herrar ned till U12 ansvarar arrangerade förening för. I alla dessa serier används 
Elektroniskt Matchprotokoll (EMP) som verktyg för resultatrapportering.

 

BEHÖRIGHET 
Domare 
För att vara behörig att döma senior- och ungdomsserier administrerade av HF Öst ska domaren 
genomgått en domarutbildning samt kunna uppvisa giltig domarlegitimation. För respektive serie gäller 
följande lägsta utbildningsnivå: 

 
Div 2 Damer: Domarutbildning Steg 4 
Div 3 Damer: Domarutbildning Steg 4 
Div 4 Damer: Domarutbildning Steg 4 
Dam Trim: Domarutbildning Steg 4 
Div 3 Herrar: Domarutbildning Steg 4 
Div 4 Herrar: Domarutbildning Steg 4 
Herr Trim: Domarutbildning Steg 4 
Para Gående: Domarutbildning Steg 4 
 

U19: Domarutbildning Steg 3 
U16: Domarutbildning Steg 3 
U14: Domarutbildning Steg 3 
U13: Domarutbildning Steg 3 
U12: Domarutbildning Steg 2 
U11: Domarutbildning Steg 2 
U10: Domarutbildning Steg 2 
U9: Domarutbildning Steg 1 
U8: Domarutbildning Steg 1 

 
Funktionärer 
För att vara behörig att agera som funktionär i senior- och ungdomsserier administrerade av HF Öst 
ska funktionären genomgått en funktionärsutbildning. Vid funktionärsuppdrag på matcher som minst 
kräver distriktsfunktionärsutbildning ska funktionären kunna uppvisa giltig funktionärslegitimation. För 
respektive serie gäller följande lägsta utbildningsnivå: 
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Div 2 Damer: Distriktsfunktionärsutbildning 
Div 3 Damer: Distriktsfunktionärsutbildning 
Div 4 Damer: Föreningsfunktionärsutbildning 
Dam Trim: Föreningsfunktionärsutbildning 
Div 3 Herrar: Distriktsfunktionärsutbildning 
Div 4 Herrar: Föreningsfunktionärsutbildning 
Herr Trim: Föreningsfunktionärsutbildning 
Para Gående: Föreningsfunktionärsutbildning 
 
 
 
 
 
 

U19: Distriktsfunktionärsutbildning 
U16: Distriktsfunktionärsutbildning 
(Föreningsfunktionärsutbildning om 
funktionärskollegan kan uppvisa en 
Distriktsfunktionärslegitimation). 
U15: Distriktsfunktionärsutbildning 
(Föreningsfunktionärsutbildning om 
funktionärskollegan kan uppvisa en 
Distriktsfunktionärslegitimation). 
U14: Föreningsfunktionärsutbildning 
U13: Föreningsfunktionärsutbildning 
U12: Föreningsfunktionärsutbildning 
U11: - 
U10: - 
U9: - 
U8: - 

 
DOMARFRÅNVARO 
Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. 
Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att snabbt tillsätta en domare varvid det 
andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej 
tvunget) att tillsätta ytterligare en domare. Detta för att tvådomarsystem, om möjligt, ska tillämpas.  
Domare som blir sen till match måste underrätta domarekollega på plats och arrangör om 
kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat 
matchen tillåter detta. Vid tillåtande från domarkollega får den sena domaren endast hoppa in och 
döma vid starten av andra halvlek, inte under pågående spel i första halvlek. Domaren som är sen har 
då rätt till halva arvodet för matchen. 
Rapport om domarfrånvaro skall meddelas till domare@handbollost.se med uppgifter om 
matchnummer, serie, datum och hall samt information om eventuell ersättare för den frånvarande 
domaren.

 

DOMARADMINISTRATIONSAVGIFT 
Varje förening som har lag anmälda till serier administrerade av HF Öst är skyldig att tillhandahålla 
domare enligt serieadministrationsavgifterna. Serierna som är inräknade sträcker sig från Division 2 
Damer/Division 3 Herrar ned till U13. 
Kostanden per saknad domare för föreningar inom HF Öst är 2000 kr/domare. För föreningar utanför 
HF Öst är kostanden 1000 kr/saknad domare. 
Föreningar med endast trim-lag eller seniorlag i de högre seniorserierna (D2, D3, H3) kan beviljas 
dispens från dessa bestämmelser. Begäran om dispens skall göras i samband med anmälan till 
seriespel. För föreningar som endast har anmälda lag i de högre seniorserierna (D2, D3, H3) 
administrerade av HF Öst samt ett annat hemmadistrikt än Öst – gäller inte dessa bestämmelser. För 
föreningar som har ett eller flera ungdomslag anmälda till serier administrerade av HF Öst samt ett 
annat hemmadistrikt än Öst – gäller bestämmelserna. 
Detta beslut har framtvingats av rådande domarbrist och understryker förbundets tidigare beslut – som 
måste respekteras av varje förening – att varje förening har skyldighet att ställa domare till förbundets 
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förfogande. För att föreningen ska kunna tillskriva sig en domare behöver domaren uppfyllt vissa krav 
under säsongen. Om domaren uppfyller kraven nedan är domaren godkänd. 

DOMAR- OCH FUNKTIONÄRSARVODEN 
Domare 
Arrangerande förening betalar domarna vid alla seriematcher i serier administrerade av HF Öst via 
Cleverservice. I andra tävlingar kan andra bestämmelser förekomma, läs enskilda 
tävlingsbestämmelser.  

Funktionärer 
Arrangerande förening betalar funktionärerna vid alla seriematcher i serier administrerade av HF Öst 
via Cleverservice. I andra tävlingar kan andra bestämmelser förekomma, läs enskilda 
tävlingsbestämmelser. 

Domaradministrationsavgift 

1–2 anmälda lag = 1 domare En domare som saknas 2000 kr 
3 – 4 anmälda lag              = 2 domare Två domare som saknas 4000 kr 
5 – 7 anmälda lag              = 3 domare Tre domare som saknas 6000 kr 
8 – 10 anmälda lag            = 4 domare Fyra domare som saknas 8000 kr 
11 – 15 anmälda lag          = 5 domare Fem domare som saknas 10 000 kr 
16 – 20 anmälda lag          = 6 domare Sex domare som saknas 12 000 kr 
21 – 25 anmälda lag          = 7 domare Sju domare som saknas 14 000 kr 
26 anmälda lag eller fler    = 8 domare Åtta domare som saknas 16 000 kr 

 

 

 Domarkrav 

• Genomfört någon av följande domarutbildningar;  Steg 3, Steg 4, Steg 5, Steg 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 Steg 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.  

 


