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Skånes Innebandyförbund söker Domarutvecklare  
 
Till säsongen 22/23 kommer Skånes Innebandyförbund erbjuda distriktets föreningar och 
domare fler utvecklingsmöjligheter och rekryteringsinsatser. Domarutvecklare ska ut i 
föreningar till lag samt besöka matcher i syfte att rekrytera nya domare samt utveckla 
nya domare. Nu söker vi duktiga personer som vill bli Skånes första domarutvecklare.   
 
 
Om rollen 
I rollen som domarutvecklare på Skånes Innebandyförbund blir du anlitad för att genomföra 
ett antal uppdrag vi erbjuder till förening och inom ramen för domarverksamheten. 
Uppdraget innebär att besöka föreningar och matcher med syfte att stärka skånsk 
innebandys domarverksamhet genom att vi blir mer synliga i hallarna och kunna erbjuda 
mer domarutveckling och coaching utöver de årliga utbildningstillfällena. 
  
Rollen är delad i ett antal olika uppdrag som vi vill erbjuda föreningar och domare.  
Syftet är att rekrytera nya killar och tjejer runt om i Skåne som vill börja döma innebandy 
samt utöka stödet till de som börjar och skapa ett större sammanhang för dessa.   
  

• På föreningsbesöken bokas du in för ett besök i samband med ledarmöte eller 
träning där du förväntas berätta om regler och tala för domarrollen.  
 

• På rekryteringsträningar bokas du in till en förening i syfte att prata domarskap och 
regler samt döma under matchspel på träning och vara en förebild.  
 

• På matchbesök bokas du in i samband med match för att stötta och coacha 
domarna/matchledarna utifrån främst stöttning och positiv förstärkning samt ge 
relevant coaching och utbilda i regler och tävlingsförutsättningar. 
 

• På Poolspel- och Knatteligabesök bokas du in för att stötta och coacha 
domarna/matchledarna i deras utveckling. Fokus här är att skapa en positiv känsla 
kring rollen som domare. 

 
Satsningen kommer i första hand rikta sig mot de som dömer matcher på grön och blå och 
röd nivå, vilket innebär att domarna/matchledarna kommer att vara mellan 14 och 20 år.   
   
Vi vill att du som söker rollen som domarutvecklare:   

• brinner för innebandy och domarskapet i synnerhet 
• har egen erfarenhet som spelare, ledare eller domare  
• delar Svensk Innebandys värderingar  
• har möjlighet att genomföra besök helg och kväll gärna vid 3–4 tillfällen i 
månaden under säsongen oktober-mars 
• har möjlighet att genomföra rekryteringsträffar i perioden augusti-oktober, 
samt april-maj minst 3-4 tillfällen i månaden 
• är minst 18 år gammal 

  
Det är meriterande om du har:  

• egen erfarenhet av att vara domare  
• har erfarenhet av barn- och ungdomsinnebandy på grön, blå och röd nivå 
• ledarutbildning i Svensk Innebandys utbildningsstege  
• erfarenhet av arbete med ungdomar  
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Som person:   
• är du social och har lätt för att få kontakt med nya människor  
• är du pedagogisk och trivs med att lära ut och prata inför folk  
• kan du inspirera och få andra att se hur kul det är döma och vara en del av 
domargemenskapen  
 

Omfattning och villkor  
Rollen är ett arvoderat uppdrag, domarutvecklarna arvoderas med 400/800 kr per uppdrag 
beroende på tidsomfattning  
  
Uppdraget innebär uteslutande arbete på helger och vardagskvällar genom besök hos olika 
innebandyföreningar i Skåne, körersättning alternativt reseersättning utgår. Vi ämnar 
rekrytera domarutvecklare hemmahörandes i olika delar av distriktet för att enkelt kunna 
erbjuda tjänsten till hela innebandyskåne.  
  
Inför påbörjat uppdrag kommer domarutvecklarna utbildas och tilldelas material och 
utrustning.  
  
Ansökan  
Din ansökan ska innehålla ditt CV samt en beskrivning av dig själv och varför du skulle passa 
i rollen. Märk din ansökan ”Domarutvecklare”   
  
Vi tar emot ansökningar endast via: skane@innebandy.se. Skicka din ansökan senast 2022-
05-22.   
  
Skånes IBF kommer från de som erbjuds rollen att begära in ett utdrag från 
Belastningsregistret.  
  
För frågor om tjänsten kontakta:   
Sara Berglind, domarutveckling, 0721-87 61 82, sara.berglind@innebandy.se  
Henrik Paulsson, verksamhetschef, 040-600 59 61, henrik.paulsson@innebandy.se  
  
Övrigt  
Personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen.  
 
 
 


