SMTF Organisationsföreskrift (SMTF201301) fastställd av förbundsstyrelsen 2013-04SMTF201301 - DOMARRÅD (DomR)
§ 1 Domarrådets syfte och grundläggande uppdrag
DomR skall granska, vidareutveckla, utbilda och underhålla domarkåren i Sverige samt lämna
underlag för beslut till FS rörande domarverksamheten för och inom SMTF.
DomR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta och nyttja de ekonomiska resurser som
ställs till DomR förfogande, samt till FS föreslå om budget och förslag i andra ekonomiska frågor som
berör domarverksamheten.
§2
DomR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta om godkännande och behörigheter för
domare som skall verka inom Sverige, eller för Sverige i annat land.
DomR skall fastställa den utbildningsplan som skall ligga till grund för utbildning och vidareutbildning
av domare enligt dessa föreskrifter.
§3
DomR skall följa upp och bearbeta internationella förbunds regelverk, anpassa dessa och den svenska
verksamheten så att harmonisering med internationella regelverk och svensk lag uppnås.

§ 4 Domarrådets organisation
DomR skall bestå av 5 ledamöter.
Minst 3 av ledamöterna i DomR skall vara behöriga nationella domare. Ledamöter bör utses i första
hand inom den grupp som är internationellt och nationellt högst rankade, meriterade eller aktiva
domare, och som åtar sig uppdraget som ledamot. Upptill 2 ledamöter kan vara personer med
särskild kompetens som DomR från tid till annan anser erfordras i verksamheten. Sådan ledamot
behöver inte vara medlem i förbundet, men bör vara medlem inom ett aktiv RF verksamhet. I fall där
särskild ledamot inte utses, skall även denna plats utses av någon som är nationell domare enligt
huvudregeln ovan.
FS utser ordförande för DomR årligen. Ordföranden har sedan att föreslå FS övriga ledamöter till
DomR. Valet skall sedan fastställas av FS. FS kan välja att utse annan ledamot av DomR än vad
ordföranden föreslår, om särskilda skäl föreligger.
§ 5 Begränsning i uppdrag
Ledamot i DomR får inte vara ledamot med rösträtt i annat råd eller kommitté inom SMTF som har
till syfte att hantera tävlingsverksamhet inom Sverige för förbundet. Detta gäller dock inte sådan
ledamot som är förtroendevald av årsstämma till uppdrag som ledamot eller suppleant i FS, revisor
eller valberedning.

§ 6 Urval av domare till tävlingar
DomR skall på begäran av SMTF eller annat råd och kommitté, eller tävlingsarrangör inom SMTF,
föreslå och tillhandahålla domare till all tävlingsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.
DomR har rätt att ändra eller byta ut domare till en tävling där urvalet av domare inte skett via
DomR, om särskilda skäl föreligger.
§7
DomR skall till uppdrag såväl inom som utom landet i första hand föreslå domare som är aktiva och
visat särskilt engagemang för idrotten och domaruppdraget, och som uppfyller den behörighet som
krävs för sådant uppdrag enligt dessa regler. DomR får vid urval därutöver även verka för att genom
urvalet möjliggöra att domare åter aktiveras. Vid stort deltagarintresse från domare till sanktionerad
tävling, skall domarkårens behov av vidareutveckling äga företräde.
Vid urval till domaruppdrag utomlands bör DomR i först hand utse den som visat synnerligt aktivt
intresse för domaruppdraget såväl inom som utom landet, och som uppbär sådan behörighet som
erfordras.
Internationella domaruppdrag som domare erhållit genom personlig inbjudan skall äga företräde för
domaren, om inte särskilda skäl talar mot det, eller står i strid med beslut som fattats av DomR eller
SMTF.
§ 8 Förteckning och ranking
DomR skall föra förteckning över domare inom SMTF.
För varje domare skall antecknas dennes insatser under året genom ett poängberäkningssystem.
Domarinsats på nationell sanktionerad tävling inom landet skall ge 2 poäng, sanktionerad tävling på
klubbnivå 1 poäng, samt sanktionerad eller godkänd tävling utom landet skall ge 2 poäng, samt insats
på motsvarande EM, VM eller WG skall ge 3 poäng. Poängberäkningen skall årligen ranka aktiva
domare.
DomR skall årligen sammanställa förteckningen över domares insatser. Förteckning över

domarinsatser utgår också grund för urval och meritering enligt dessa regler.
§ 9 Licenser / behörighet
Domare skall tilldelas behörighet och licens enligt följande ordning;
A-domare

Fullt behörig domare, med sådan erfarenhet, utbildning och aktivitet, som därmed gör
denne lämpad och behörig att agera domare på alla sanktionerade internationella och
nationella tävlingar, samt har behörighet att för förbundet genomgå och förordnas
som utbildare av domare.
För att vara behörig att tillträda licens som A-domare, skall domaren ha genomgått av
SMTF föreskriven fortbildningskurs för A-domare, dömt som B-domare minst 2-3 år
med goda vitsord samt under dessa år erhållit minst 8 poäng som domare årligen eller
minst 20 poäng under 3 år enligt dessa regler, samt i övrigt anses som lämplig och av
god vandel att utöva uppdraget som domare.

B-domare

Behörig domare, med erfarenhet, utbildning och aktivitet som därmed gör denne
lämpad och behörig att agera domare på alla sanktionerade nationella tävlingar samt
efter DomR godkännande även mindre internationella tävlingar.
För att vara behörig att tillträda licens som B-domare, skall domaren ha genomgått av
SMTF föreskriven fortbildningskurs för B-domare, dömt som C-domare minst 2-3 år
med goda vitsord samt under dessa år erhållit minst 6 poäng som domare årligen eller
20 poäng under 3 år enligt dessa regler, samt i övrigt anses som lämplig och av god
vandel att utöva uppdraget som domare.

C-domare

Behörig domare, med sådan erfarenhet, utbildning och aktivitet som därmed är
lämpad och behörig att agera domare på alla sanktionerade distrikts och
klubbtävlingar nationellt.
För att vara behörig att tillträda licens som C-domare, skall domaren genomgått av
SMTF föreskriven grundutbildning för domare, och i övrigt anses som lämplig och av
god vandel att utöva uppdraget som domare.

D-domare

Domare som inte varit aktiv, såsom dömande i tävling eller deltagande i
fortbildningsverksamhet enligt behörighetsreglerna för A-C-domare ovan, under en tid
av minst 2 år, skall noteras i DomR förteckning som D-domare, dvs inaktiv domare. Om
D-domare åter aktiverar sig inom 2 år efter erhållit D-domar status, återgår domaren
till sin ursprungliga domare behörighet. Om D-domare åter aktiverar sig senare än så,
skall domaren genomgå minst en fortbildningskurs inom DomR försorg med godkänt
resultat, innan domaren återgår i ursprunglig behörighet. D-domare som inte
återaktiverats inom 6 år, avskrivs som domare och kan återgå som domare endast
genom ordinarie utbildnings och licensordning.
För att åter aktivera sig, skall domare intjäna minst 4 poäng med godkänt resultat på
minst en nationell eller internationell tävling inom verksamhet som ingår i SMTF
verksamhet inom 1 år.

§ 10
DomR skall verka för att domare inom SMTF erhåller skälig möjlighet att delta i fortbildningskurser
minst en gång vartannat år, för att upprätthålla sina behörigheter.

§11

Domarjäv

Den som innehar uppdrag som domare, skall inte döma match där spelare från egen förening deltar,
om inte särskilda skäl föreligger. Detta gäller dock inte vid enskild klubb/föreningstävling.
Den som innehar officiellt uppdrag för förbundet som berör tävlingsverksamhet, t.ex.
förbundskapten, landslagscoach, ledamot av Sportråd eller annat jämförligt uppdrag, äger inte att
döma nationell tävling eller kvalificeringstävling. Internationell tävling får dömas, om arrangören
tillhör utländskt förbund. Den domare som erhåller sådant uppdrag som avses i detta stycke, anses

vara tjänstledig från domaruppdraget, och kvarstår i sin domarbehörighet under hela sin
tjänstledighet oaktat reglerna enligt § 9 stycke 5 (D-domare).
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