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   Till 
   Berörda Domare 
   Instruktörer för kännedom 

 
GRUNDKURS FÖR DISTRIKTSDOMARE 
 

Ångermanlands Fotbollförbunds Domarkommitté inbjuder till  en GRUNDKURS för Distriktsdomare på Ullånger 
Hotell. Kursen riktar sig till dig som är 15 år eller äldre och vill döma distriktsfotboll. Du bör ha dömt förenings 
och ungdomsfotboll under några år så att fotbollsdomeriet inte är helt obekant. 
 
DATUM  Lördag 25 – söndag 26 april, Med början lördag klockan 09.00 
 
PLATS   Ullånger Hotell 
 
NÄRVARO  Kursdeltagarna måste vara närvarande hela kurstiden. 
 
PRAKTIK  Förutom dessa dagar som är teori så ingår praktik i form av dömning på 

3 st fotbollsmatcher senare under våren. Datum för dessa är ej 
fastställt. 

 
UTRUSTNING     Inget. Anteckningsmaterial och utbildningsmaterial finns på plats. 

Dessutom ingår i kursavgiften 2 st. linjeflagor, praktisk ficka med gult 
och rött kort samt en visselpipa. 

 
KOSTNAD  500:- insättes på PG 132432-6 eller BG 725-6787 Märk betalning med 

deltagarens namn. Sista betalningsdag är 23 april. 
 
  Ni som är distriktsdomare sedan tidigare och inte kunde gå ordinarie 

kurs i januari och därmed fått möjlighet att gå denna kurs betalar fullt pris 
för sin kurs: 2000:- 

 
REGISTERUTDRAG Från och med 2020 har riksidrottsförbundet infört krav på att alla över 

15 år som har regelbunden kontakt med barn under 18 år måste visa 
upp ett belastningsregisterutdrag. Eftersom domare ingår i detta 
kriterium så måste ni se till att begära ut detta från polisen på 
nedanstående länk i god tid för att visa upp på kursen. Om du är under 
18 år, be målsman hjälpa dig. Om man inte har visat upp 
registerutdraget får man inte döma fotboll som distriktsdomare. 
OBSERVERA att det måste vara originalpapper som visas upp då det 
innehåller vattenstämpel.  

 
  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-

arbete-och-kontakt-med-barn/  
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ÅTERBUD               Eventuella återbud måste lämnas till  ÅFF:s kansli 0660-105 43, eller 
mats.mahler@vnidrott.se senast torsdag 23 april. Om ni inte kommer 
till kursen och inte lämnat återbud kommer ni att faktureras full 
kursavgift i efterhand. 

 
UPPLYSNINGAR          mats.mahler@vnidrott.se eller 0660-10543 
 
Anmälan sker vi Ångermanlands FF:s hemsida på följande länk:  
http://angermanland.svenskfotboll.se/tranarutbildning/anmal-dig-till-en-utbildning-direkt-
har/?scr=course&fktype=1&fiid=60&fkkid=5&ffid=23&sorting=1 
 
 
Vi hälsar Dig välkommen till grundkursen för domare.  
 
Med vänlig hälsning 
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND 
Domarkommittén 
 

Mikael Karlström/ 

           Mats Mähler 
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