
Västerbottens Fotbollförbund 
  
 ___________________________________________________________________________ 

DOMARKOMMITTÉN          GRUNDUTBILDNING STEG 1 
 

Västerbottens fotbollförbund  

bjuder in till Domarutbildning Steg 1. 
 

Du måste vara 16 år eller äldre för att få delta. Inga förkunskaper krävs.  

Denna grundutbildning kommer att behandla följande områden: Domarrollen-krav och förväntningar, 
regelkunskap, att vara assisterande domare, kost och träningslära, administration-grunder, praktisk 
tillämpning i samband med match.  

Du får behörighet att döma högst Division 5 Herr och Division 3 Dam samt vara assisterande domare i högst 
Division 4 Herr och Division 2 Dam.  

Utbildningen består av teori samt praktik under en fotbollscup.   

Anmälan Grundutbildning Steg 1  

Ange om du har en förening som betalar din utbildning. Föreningen 
ska godkänna att du deltar i kursen. Kom ihåg att meddela din 
förening att du har anmält dig. Godkänner inte föreningen er anmälan 
plockas er anmälan bort. 

För dig som inte har en förening som ska betala så får du själv betala 
in till VFF. Kursavgiften betalas till VFF:s bankgiro 574–4289 eller 
till Swish 1231707413 senast 10 dagar innan kursstart. Märk din inbetalning med ditt namn och ”Steg 1".  I 
kursavgiften ingår kursmaterial, måltider samt resebidrag, 14:-/mil + 0,50 kr/passagerare. Samåkning är ett 
krav. 

Alla domare måste lämna ett utdrag från brottsregistret för att få döma. 

Via denna länk kan du läsa mer om vad ett begränsat utdrag innebär och fylla i ansökan får att få det utskrivet. 
Viktigt att du gör detta i god tid då det kan ta 2 veckor att få utdraget. När du har fått ditt utdrag ska det visas 
upp för representant för VFF. Detta görs vid domarutbildningen. 

Återbud lämnas senast 7 dagar före kursstart till stina@vffboll.ac.se eller 070-577 01 46.  

Du får gärna informera om du har dyslexi eller svårigheter med det svenska språket. VFF erbjuder hjälp med 
regelprovet, till exempel få det uppläst. Utbildarna vill gärna veta i god tid för att få de bästa förutsättningarna 
att hjälpa dig som deltagare. Om du har frågor gällande detta så är du välkommen att kontakta Jennifer 
Björnler, jenniferbjornler@outlook.com Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta Stina Säfström, 
stina@vffboll.ac.se  

 I år erbjuder VFF föreningar att anmäla två blivande domare till Steg 1 utan kostnad. Detta är ett av flera 
steg för att få fler domare i distriktet. Det finansieras av projektet Återstartsstöd. Föreningarna faktureras för 
kursavgiften, 1500 kr och kan sedan söka bidrag för hela kostnaden, förutsatt att domarna har blivit godkänd 
vid kursen. Ansökan görs till Lars Lindgren, lars@vffboll.ac.se  

För att bli godkänd vid kursen ska deltagarna ha deltagit i både teori och praktik, fått godkänt i regelprovet 
och visat upp BRU.  

Umeå: 25-26 mars 

Lycksele 18-19 mars 

Skellefteå 1-2 april 

Kostnad: 1 500 kr 
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