
 KRAVPROFIL VID KLASSIFICERING 
 
Att vara domare ställer krav på att man både i samband med uppdrag och i allmänhet 
ska vara en god representant för Skånes Innebandyförbund och Svensk Innebandy och 
domarkåren i kontakter med kollegor, ledare och lag, administratörer och 
förtroendevalda.  
 
Säsongsspecifikt direktiv 
Säsongen 2022/23 kommer fokus läggas på att utveckla de skånska domarnas 
kommunikativa förmåga i syfte att främja interaktionen med spelare, ledare och 
sekretariat för att på så viss förbättra totalupplevelsen för samtliga inblandade. 
 
Sociala medier 
Att marknadsföra själva domarskapet i dessa sammanhang ses som positivt, men ställer 
höga krav på hur man uttrycker sig. Att kommentera enskilda lag och spelare eller 
kontakta spelare är olämpligt. 
 
Synpunkter 
Förslag, frågor och klagomål ska i första hand lämnas till Skånes Innebandyförbunds 
tjänsteperson eller ledamot i Domarkommittén, som försäkrar att domare som lämnar 
sina synpunkter inte betraktas som besvärliga utan som nödvändiga för utvecklingen. 
 
Matchfixning  
Enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser får någon som kan påverka resultatet eller 
delmoment i en match vare sig själv eller genom ombud ingå vadhållning. Det är även 
förbjudet att medverka till att resultat eller delmoment i en match manipuleras oavsett 
om man själv eller genom ombud ingått vadhållning.  För att i alla lägen skydda 
innebandyns och domarnas integritet, ska domare aldrig vare sig själv eller genom 
ombud ingå vadhållning på något innebandyrelaterat spelobjekt överhuvudtaget. En 
domare som kontaktas av någon som vill påverka eller på annat sätt manipulera en match 
ska underrätta SkIBF omgående. 
 
 
Klassificeringsfaktorer 
Det finns olika kriterier som ligger till grund vid klassificering. Det är en samlad 
bedömning av en rad olika faktorer som domarkommittén tar hänsyn till vid klassificering. 
 
 
Allmänt 

• Domaren eller domarparet har uppnått de kriterier som ställs för respektive 
steg (se kriterier vid klassificering) 

• de observationer som gjorts på domaren/domarna 
• domaren/domarparets utvecklingspotential, seriositet och tillgänglighet 

 
Avhängigt av hur långt i domarskapet domaren/domarparet har kommit genomförs 
observationer och fadderbesök för att domarkommittén ska ha en aktuell bild över 
domarens/domarparets nuvarande nivå, potential och ambition. 

 
Ambition/seriositet 

• bedömning av den enskilda domarens professionella inställning 
• socialt umgänge, kollegialitet 
• stil och profil 

 
Redan från Steg 1 bör domare anlända i vårdad civil klädsel vid ankomst till matcharenan. 
 



 
Egenskaper 

• regelkunskap 
• rutin 
• fysisk förmåga 
• mental förmåga 
• spelkänsla 
• förmåga att ta till sig direktiv 
• förmåga att möta spelare och ledare  
• matchledaregenskaper 

 
SkIBF utgår från att domarna strävar efter att bibehålla eller förbättra sin fysiska status 
under säsongen. 
 

 
KRAV VID KLASSIFICERING 

 
De grundläggande kraven för att bli godkänd (förutom fullgjord utbildning) är att klara 
aktuella regel- och fyskrav. Vilken utbildning du går har ej koppling till klassificering. Om 
domarna aspirerar på att bli nominerade till SIBF ska de med god marginal uppfylla 
kraven för 3:2 samt vara i fas med eller på god väg mot att uppfylla SIBF:s krav (se 
www.innebandy.se eller kontakta SkIBF:s kansli för aktuella krav). 
 
Regeltest: Svenska Innebandyförbundets regeltest används.  
Fystest: Fystest genomförs under kurstillfälle, se specifik anmälan för respektive kurs.  
 
Domare som inför en säsong ej klarar regel- eller fystest kan bli nerklassificerade 
alternativt ej tilldelade matcher motsvarande sin klassificering. Domare som vill bli 
nominerade till förbundsdomare ska ha klarat sina tester.  
 
Steg 3:2 
Regeltest:  Godkänd. Minst 17 rätt av 20 frågor. 
Fystest:  Yoyo-test 14:8 eller Coopers test 12 min 2500m 
Matcher:  25 dömda matcher tillsatta av Skånes IBF, få återbud 
Direktiv:  Kunna ta till sig och döma efter de direktiv som Skånes IBF:s DK ger 
Prioritering:  Dömningen skall ha högsta prioritet 
Observation: Domarna ska vara aktiva och lyhörda vid observationer.   
 
Steg 3:1 
Regeltest:  Godkänd. Minst 17 rätt av 20 frågor. 
Fystest:  Coopers test 12 min, konditionsvärde som lägst motsvarande god i Coopers 

referensvärde 
Matcher:  25 dömda matcher tillsatta av Skånes IBF, få återbud 
Direktiv:  Kunna ta till sig och döma efter de direktiv som Skånes IBF:s DK ger 
Prioritering:  Dömningen skall ha hög prioritet 
Observation: Domarna ska vara aktiva och lyhörda vid observationer 
 
Fystest för Steg 2 
Domare bör sträva efter ett konditionsvärde som lägst motsvarar tillfredsställande i 
Coopers referensvärde. För att bli aktuell för en högre klassificering bör domaren uppvisa 
en konditionsnivå motsvarande tillfredsställande/god i Coopers referensvärden alternativt 
visa en stor förbättring från föregående år. Domare som strävar mot att bli klassificerade 
3:2 bör klara 2500 meter på 12 minuter. 
 

http://www.innebandy.se/


Steg 2:1-2 
Regeltest:  Godkänd. Minst 16 rätt av 20 frågor. 
Fystest:  Coopers test 12 min, konditionsvärde som lägst motsvarande 

tillfredsställande i Coopers referensvärde 
Matcher:  20 dömda matcher tillsatta av Skånes IBF, få återbud 
Direktiv:  Kunna ta till sig och döma efter de direktiv som Skånes IBF:s DK ger 
Prioritering:  Dömningen skall ha hög prioritet 
Observation: Domarna ska vara aktiva och lyhörda vid domarobservationer/fadderbesök 
 
Steg 1 
Regeltest: Regeltest skall genomföras på kurstillfället.  
Fystest: Inget fystest 
Matcher: Matcher tillsatta av Skånes IBF 
Direktiv: Kunna ta till sig och döma efter de direktiv som Skånes IBF:s DK ger 
Observation: Domarna ska vara aktiva och lyhörda vid domarobservationer/fadderbesök 
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