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1. Inledande information 
Detta dokument ger information om hur utbildningsverksamheten för domare inom 

svensk handboll fungerar och är uppbyggd. Här hittar du viktig information om 

behörigheter, legitimationstider, utbildningar, kostnader, etc. Information om hur 

utbildningsverksamheten för domare inom Handbollförbundet Öst (HF Öst) praktiskt 

fungerar samt vilka domarutbildningar som HF Öst erbjuder distriktets föreningar och 

andra intressenter hittas också i detta dokument. 

Inför säsongen 2020/2021 lanserade Svenska Handbollförbundet (SHF) en ny nationell 

domarutbildning, en ny webbaserad utbildningsportal samt nytt utbildningsmaterial. Från 

och med säsongen 2020/2021 ska samtliga domarutbildningar som genomförs utgå från 

det nya utbildningsmaterialet och alla personer som utbildas ska registreras i 

utbildningsportalen. Detta för att få tillgång till utbildningsmaterialet samt för att få sin 

domarlegitimation utfärdad.  

Den nationella domarutbildningen är uppdelad i åtta utbildningssteg, från 

Domarutbildning 1 – Elitdomarutbildning. Personer som tidigare inte genomfört en 

domarutbildning börjar sin domarutbildning genom att genomföra Domarutbildning 1. 

Nedan beskrivs vilken behörighet personer som genomgått de olika 

domarutbildningarna har. Vid avancering i utbildningsstegen är du behörig att utföra 

domaruppdrag på den nivå som din nuvarande utbildningsnivå ger dig samt de lägre 

rangordnade utbildningarna. 

Domarutbildning 1 – miniplan. 

Domarutbildning 2 – stor plan upp till U12. 

Domarutbildning 3 – stor plan från U13 upp till U19. 

Domarutbildning 4 – stor plan seniorhandboll upp till Herr 3, Dam 2.  

Domarutbildning 5 – repetitionsutbildning för att fortsatt vara behörig att döma matcher 
på nivåerna som Steg 1 – Steg 4 ger behörighet till. 

Domarutbildning 6 – stor plan seniorhandboll upp till Herr 2, Dam 1 

Förbundsdomarutbildning – stor plan seniorhandboll upp till Herr 1, Damallsvenskan. 
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Elitdomarutbildning – stor plan seniorhandboll upp till Herrallsvenskan, Handbollsligan, 
Svensk Handboll Elit. 

2. Utbildningsportal 
Utbildningsportalen för domare som lanserades inför säsongen 2020/2021 är ett verktyg 

som används nationellt, i alla handbollsdistrikt. I den webbaserade utbildningsportalen 

finns allt utbildningsmaterial som används för utbildning av domare på alla nivåer. Från 

och med säsongen 2020/2021 ska alla domarutbildningar uteslutande utgå ifrån 

utbildningsmaterialet som finns tillgängligt i utbildningsportalen. Detta för att alla domare 

som utbildas i Sverige ska få likvärdiga utbildningar. Innan lanseringen av den nya 

domarutbildningen och det nya utbildningsmaterialet skiljde sig domarutbildningarna och 

dess innehåll från varandra, beroende på vart i landet utbildningarna arrangerades. 

Alla personer som genomför en domarutbildning och blir godkända ska registreras i 

utbildningsportalen för domare. Detta för att få tillgång till utbildningsmaterialet för 

den/de domarutbildningar som personen genomfört samt sin personliga 

domarlegitimation. Varje år kommer utbildningsmaterialet i utbildningsportalen att 

uppdateras, i takt med att det sker regeländringar och nya domardirektiv tillkommer. 

Därav är det viktigt att alla domare – årligen – ser över utbildningsmaterialet som ingår i 

den/de utbildningar som motsvarar domarens nuvarande nivå. Att se över 

utbildningsmaterialet kontinuerligt är även bra för att utvecklas i sitt domarskap. 

För att komma åt utbildningsportalen ange: https://shf.onlineacademy.se i din 

webbläsare. Är du utbildad domare eller domarinstruktör men inte har tillgång till dina 

inloggningsuppgifter, hör av dig till Domar- och Funktionärsansvarig på HF öst. 

3. Legitimationstider och Nomineringar 

3.1 Legitimationstider 
De personer som har genomfört någon av Domarutbildning 1 – Elitdomarutbildning 

registreras i utbildningsportalen för domare samt får en personlig domarlegitimation 

utfärdad från HF Öst eller SHF. Efter registrering i utbildningsportalen får utbildade 

domare tillgång till utbildningsmaterialet för den/de utbildningssteg som domaren 

https://shf.onlineacademy.se/
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genomfört samt sin domarlegitimation. Utbildningsmaterialet i utbildningsportalen 

uppdateras årligen, i takt med att det sker regeländringar och nya domardirektiv 

tillkommer.  

Legitimationstiden ser olika ut för respektive utbildning. Efter att legitimationstiden har 

löpt ut behöver domaren genomföra en ny domarutbildning för att fortsatt vara behörig 

att utföra domaruppdrag. Här nedan ser ni legitimationstiden för domarutbildningarna. 

Domarutbildning 1 – 4 år. Inför varje säsong ska domaren uppdatera sig i 

utbildningsmaterialet som finns tillgängligt i utbildningsportalen. 

Domarutbildning 2 – 4 år. Inför varje säsong ska domaren uppdatera sig i 

utbildningsmaterialet som finns tillgängligt i utbildningsportalen. 

Domarutbildning 3 – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsatt vara behörig att 

döma matcher som Domarutbildning 3 ger behörighet till. 

Domarutbildning 4 – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsatt vara behörig att 

döma matcher som Domarutbildning 4 ger behörighet till. 

Domarutbildning 5 – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsätta vara behörig 

att döma matcher som Domarutbildning 5 ger behörighet till. 

Domarutbildning 6 – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsätta vara behörig 

att döma matcher som Domarutbildning 6 ger behörighet till. 

Förbundsdomarutbildning – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsätta vara 

behörig att döma matcher som Förbundsdomarutbildningen ger behörighet till. 

Elitdomarutbildning – 1 år. Fortbildning inför varje säsong för att fortsätta vara behörig 

att döma matcher som Elitdomarutbildningen ger behörighet till. 

3.2 Nomineringar 
Vem som beslutar om domarnomineringar för avancering i utbildningsstegen ser olika ut 

beroende på vilken utbildningsnivå domaren befinner sig. Befinner sig domaren på nivå 

1 eller 2 när legitimationen går ut och vill fortsätta på samma nivå kan domaren själv 

välja vilken utbildning hen vill genomföra. Befinner sig domaren dig på nivå 3 eller högre 
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och vill avancera upp till nästa utbildningsnivå behöver domaren bli nominerad till det. 

Här nedan ser ni vem och vilka som nominerar domare. Är du domare och vill avancera 

till nästa utbildningsnivå, ta kontakt med Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst. 

Domarutbildning 1  Domarutbildning 2 – Föreningens domarinstruktör. 

Domarutbildning 2  Domarutbildning 3 – Föreningens domarinstruktör i samråd 

med HF Öst Domar- och Funktionärskommitté. 

Domarutbildning 3  Domarutbildning 4 – HF Öst Domar- och Funktionärskommitté. 

Domarutbildning 4  Domarutbildning 5 – Ingen nominering krävs. Efter ett år som 

steg 4-domare blir du automatiskt steg 5-domare. 

Domarutbildning 5  Domarutbildning 6 – HF Öst Domar- och Funktionärskommitté. 

Domarutbildning 6  Förbundsdomarutbildning – SHF Domar- och 

Funktionärskommitté i samråd med DU6-ansvariga samt Domar- och 

Funktionärskommittén i HF Öst. 

Förbundsdomarutbildning  Elitdomarutbildning – SHF Domar- och 

Funktionärskommitté. 

4. Utbildningar 
Precis som tidigare säsonger kommer samtliga Domarutbildning 1 och Domarutbildning 

2 att arrangeras ute i distriktets föreningar. Arrangerandet av dessa utbildningar kommer 

ske i samverkan mellan föreningarna och HF Öst. Domarutbildning 3–6 arrangeras av 

HF Öst. 

4.1 Instruktörer 
Det finns tre olika instruktörsnivåer för utbildning av domare. Från föreningsinstruktör – 

förbundsinstruktör. De olika nivåerna har behörighet att utbilda domare och instruktörer 

på olika nivåer. Nedan ser ni vilka utbildningar som respektive instruktörsnivå har 

behörighet att instruera under. Vid avancering från en lägre till en högre instruktörsnivå 

är du behörig att utföra instruktörsuppdrag under de utbildningar som din nuvarande 
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utbildningsnivå ger dig samt de utbildningar som de lägre rangordnade 

instruktörsnivåerna ger behörighet till. 

Föreningsinstruktör – Domarutbildning 1 och 2. 

Distriktsinstruktör – Domarutbildning 3, 4, 5, 6 samt Föreningsinstruktörsutbildning. 

Förbundsinstruktör – Förbundsdomarutbildning, Elitdomarutbildning, 

Distriktsinstruktörsutbildning. 

4.1.1 Utbildning av instruktörer – Handbollförbundet Öst 
Från och med säsongen 2020/2021 tilläts föreningarna inom Handbollförbundet Öst att 

utbilda föreningsinstruktörer för domare. Under säsongen 2022/2023 kommer 

föreningarna fortsatt att ges möjligheten att utbilda föreningsinstruktörer för domare. De 

utbildade föreningsinstruktörerna får efter genomförd föreningsinstruktörsutbildning 

behörighet att utbilda i Domarutbildning 1 och 2  i sin förening. De utbildade 

föreningsinstruktörerna har även behörighet att utbilda i ovan nämnda utbildningar i 

andra föreningar – om så önskas. För att en person ska få utbilda sig till 

föreningsinstruktör ska hen ha minst två års egen erfarenhet av domaruppdrag på 

distriktsnivå samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 

4.2 Arrangera domarutbildning i föreningen 
Föreningarna som tillhör HF Öst kommer kunna arrangera Domarutbildning 1 och steg 2 

i sin förening. Detta med en utbildad föreningsanknuten föreningsinstruktör eller med en 

inhyrd distriktsinstruktör. HF Öst vill uppmana distriktets föreningar till att utbilda 

personer från sin förening till föreningsinstruktörer. Genom att utbilda en egen 

föreningsinstruktör kommer föreningen bli mer flexibel och skapa sig förutsättningar till 

att arrangera egna domarutbildningar och på så sätt kunna utbilda fler domare i sin 

förening. Kostnaderna för att utbilda domare kommer också att minska genom att utbilda 

en eller flera egna föreningsinstruktörer med anknytning till sin förening. 

Handbollförbundet Öst rekommenderar föreningarna till att begära in utdrag ur Polisens 

belastningsregister från alla personer som utbildas till domare i sin förening. Här hittar ni 
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länken till utdraget som de ska beställa hem: https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

4.2.1 Arrangera utbildning med egen föreningsinstruktör 
Distriktets föreningar har skyldighet att rapportera till Domar- och Funktionärsansvarig 

på HF Öst vilka utbildningar som är planerade att genomföras i sin förening. 

Inrapporteringen ska ske innan utbildningarna är planerade att genomföras. Detta för att 

alla utbildningar som genomförs och alla utbildningsdeltagare som genomför en 

domarutbildning ska registreras i IdrottOnline utbildningsmodul. Vid registrering av 

utbildningar och utbildningsdeltagare i IdrottOnline utbildningsmodul blir handbollen 

inom HF Öst berättigad till statliga ekonomiska bidrag. Registrering i IdrottOnline 

utbildningsmodul krävs även för att godkänna utbildningsdeltagare samt för att kunna 

utfärda personliga domarlegitimationer till de personer som genomfört en 

domarutbildning. Registreringen av utbildningarna i IdrottOnline utbildningsmodul 

administreras av Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst. Föreningsinstruktören 

eller annan person i föreningen ansvarar för att registrera utbildningsdeltagarna som ska 

genomföra/har genomfört utbildningen samt rapportera in vilka personer som är 

godkända. Information om hur föreningen gör detta informerar Domar- och 

Funktionärsansvarig föreningen om. 

Anordnande med lokal där utbildningen/utbildningarna kan hållas ansvarar föreningen 

för. 

4.2.2 Arrangera utbildning med inhyrd distriktsinstruktör 
HF Öst kommer kunna bistå föreningar som inte utbildat en föreningsinstruktör för att 

arrangera domarutbildningar i deras förening. För dessa föreningar kommer det finnas 

möjlighet att hyra in utbildade distriktsinstruktörer. Föreningar som vill hyra in en 

distriktsinstruktör för att kunna arrangera en domarutbildning i sin förening ska ta kontakt 

med Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst. Föreningen ska vid den första 

kontakten informera Domar- och Funktionärsansvarig om vilken typ av domarutbildning 

som föreningen önskar att arrangera samt plats, datum och tid för utbildningen. När en 

instruktör blivit tillsatt att leda utbildningen och plats, datum och tid för utbildningen har 

bestämts registrerar Domar- och Funktionärsansvarig utbildningen i IdrottOnline 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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utbildningsmodul. Föreningen ansvarar för att registrera de utbildningsdeltagare som 

ska genomföra utbildningen efter direktiv från Domar- och Funktionärsansvarig på HF 

Öst. 

Vid arrangerande av Domarutbildning 1 och steg 2 i egen regi behöver föreningen 

anordna med lokal där utbildningen kan hållas. Lokalen måste ha tillgång till 

projektor/stor TV-skärm samt internetuppkoppling. 

4.3 Domarutbildning 3 – Elitdomarutbildning 
Utbildning av nivå 3-domare upp till elitdomare samt arrangerande av utbildningarna för 

dessa ansvarar HF Öst och SHF för. HF Öst utbildar nivå 3-,  4-,  5- och 6-domare samt 

arrangerar utbildningarna Domarutbildning 3-6. SHF utbildar Förbundsdomare och 

Elitdomare samt arrangerar Förbundsdomarutbildning samt Elitdomarutbildning. För att 

få mer information om Förbundsdomarutbildning och Elitdomarutbildning, ta kontakt med 

ansvarig tjänsteman på SHF. 

4.3.1 Utbildning av domare – Handbollförbundet Öst 
Domarutbildning 3-6 arrangeras av HF Öst. För att anmäla sig till någon av 

Domarutbildning 3-6 som arrangeras av HF Öst rekommenderas att besöka HF Öst 

hemsida eller ta kontakt med Domar- och Funktionärsansansvarig på HF Öst. Datum, tid 

och plats för utbildningarna publiceras på hemsidan i månadsskiftet maj-juni varje år. 

Efter genomförd Domarutbildning 3-6 får godkända utbildningsdeltagare tillgång till ett 

personligt inlogg i Domarwebben (www.domarwebben.se) samt utbildningsmaterial och 

domarlegitimation via utbildningsportalen för domare. De domare som tidigare utbildat 

sig till nivå 3-, 4-, 5- eller 6-domare har med största sannolikhet redan 

inloggningsuppgifter till Domarwebben. I Domarwebben sköts domartillsättningen för 

matcher som spelas inom distriktet öst i serierna U13 upp till Handbollsligan/Svensk 

Handboll Elit. Ansvarig för tillsättning av domare i serierna U13 – Herr2/Dam 1 är 

Domar- och Funktionärsansvarig på HF Öst 

Alla som genomför Domarutbildning 3-6 som arrangeras av HF Öst ska ta med sig ett 

utdrag ur Polisens belastningsregister till utbildningstillfället. Detta ska visas upp för 

instruktören som leder utbildningen. Om utdraget inte kommit dig tillhanda innan 

http://www.domarwebben.se/
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utbildningstillfället går det bra att vid ett senare tillfälle besöka HF Öst kontor i Idrottens 

Hus på adressen Skansbrogatan 7 för uppvisning eller posta det till Domar- och 

Funktionärsansvarig på HF Öst till adressen: 

Handbollförbundet Öst 

Domar- och Funktionärsansvarig 

Box 11016 

100 61 Stockholm 

Personer som inte visat upp sitt utdrag blir inte tillsatta att utföra domaruppdrag. Här 

hittar ni länken till utdraget som ni ska beställa hem: https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

4.4 Kostnader 
Här nedan följer en tabell som visar kostnader för Handbollförbundets Öst föreningar att 

utbilda olika typer av instruktörer och domare samt vad som ingår i kostnaden. Faktura 

skickas till föreningar som arrangerar Domarutbildning 1 och 2. För domare som 

genomför Domarutbildning 3-6 skickas fakturan till den förening som domaren har angett 

vid anmälan till utbildningen (om ingen annan överenskommelse gjorts mellan domaren, 

föreningen och HF Öst). 

UTBILDNING KOSTNAD INGÅR I KOSTNAD 
 
Domarutbildning 1 
Tidsåtgång: 4 teori + 2 h 

självstudier 

OBS! Bokas via HF Öst 

 
Med egen instruktör: 
200 kr / deltagare 

Maxkostnad: 5 000 kr 

 

 
Med inhyrd instruktör: 
600 kr / deltagare 

Maxkostnad: 6 000 kr 

 
Legitimering 

Administrativa kostnader 

Regelbok 

Utbildningsmaterial 

 

Lön till instruktör 

Legitimering 

Administrativa kostnader 

Regelbok 

Utbildningsmaterial 

 
Domarutbildning 2 

 
Med egen instruktör: 
200 kr / deltagare 

 
Legitimering 

Administrativa kostnader 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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Tidsåtgång: 4 h teori + 2 h 

självstudier 

OBS! Bokas via HF Öst 

Maxkostnad: 5 000 kr 

 
 
Med inhyrd instruktör: 
700 kr / deltagare 

Maxkostnad: 7 000 kr 

Regelbok 

Utbildningsmaterial 

 

Lön till instruktör 

Legitimering 

Administrativa kostnader 

Regelbok 

Utbildningsmaterial 

 
Domarutbildning 3 
Tidsåtgång: 4 h teori + 2 h 

självstudier 

OBS! Arrangeras av HF Öst 

 
1 250 kr / deltagare 

 
Lön till instruktör 

Lunch & fika 

Legitimering 

Regelbok 

Användare Domarwebben 

Utbildningsmaterial 

Administrativa kostnader 

 
Domarutbildning 4 
Tidsåtgång: 4 h teori + 2 h 

självstudier 

OBS! Arrangeras av HF Öst 

 
1 250 kr / deltagare 

 
Lön till instruktör 

Lunch & fika 

Legitimering 

Användare i Domarwebben 

Utbildningsmaterial 

Administrativa kostnader 

 
Domarutbildning 5 
Tidsåtgång: 4 h teori + 2 h 

självstudier 
OBS! Arrangeras av HF Öst 

 
1 250 kr / deltagare 

 
Lön till instruktör 

Lunch & fika 

Legitimering 

Användare i Domarwebben 

Utbildningsmaterial 

Administrativa kostnader 

 
Domarutbildning 6 
Tidsåtgång 10 h 

OBS! Arrangeras av HF Öst 

 
 
 
 
 
 

 
2 200 kr / deltagare 

 
Lön till instruktör 

Lunch & fika 

Legitimering 

Användare i Domarwebben 

Utbildningsmaterial 

Administrativa kostnader 



 12 

 
Föreningsinstruktörsutbildning 
Tidsåtgång: 3-4 h 

OBS! Arrangeras av HF Öst 

 
2 500 kr / deltagare 

500 kr / år för förnyad 

legitimation 

OBS! Gratis säsongen 
2022/2023 

 
Lön till instruktör 

Fika 

Legitimering 

Utbildningsmaterial 

Administrativa kostnader 
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