DOMARE
Vid ingången av säsongen 2019–2020 hade Västsvenska Innebandyförbundet 94
godkända domare. Under säsongen har 36 nya distriktsdomare samt 316
föreningsdomare utbildats, varav 19 föreningsdomare har genomfört
Ungdomsdomare röd som innebär att de har behörighet att döma i de lägre röda
serierna.
På förbundsnivå har distriktet haft åtta domarpar. Under säsongen har tre
domarpar från distriktet dömt återbudsmatcher på förbundsnivån.
Distriktets domare har genom Västsvenska Innebandyförbundet även dömt i
olika turneringar utöver ordinarie serieverksamhet.

Domarutbildningar
Säsongens fortbildning arrangerades i Alingsås med Raimond Strömberg som
ansvarig för licenskursen och Jaana Gander, Aldin Hadziselmoivc för
fortsättningskursen. Denna del av kursen genomfördes i samband med
Finnkampen. Under utvecklingshelgen så var upplägget att vi under fredagen
hade ett arbete kring värdegrund med representanter från föreningar och
förbund. Under lördagen föreläste Mattias Linell för oss om vikten kring hur man
kommunicerar. Totalt deltog 60 domare och 70 föreningsrepresentanter under
utvecklingshelgen

Observationer
Under året har vi haft focus på att observera våra domare, totalt har det
genomförts ett sextiotal observationer. Detta innebär att vi nu har en bra grund
för det fortsatta arbetet med att utveckla våra domare, dock har vi tyvärr inte
klarat av att observera alla domarpar.

Domarkommittén/Klassificeringsgruppen
En domargrupp på sju personer har arbetat med domarna under säsongen 2019–
2020.
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Föreningsdomare
Utvecklingen fortsätter med föreningar som tillsätter sina egna
matcher med ”sina” domare, detta är mycket positivt. Vi har
haft matchledarutbildningar både centralt arrangerade men
också ute hos föreningar.
Vi har arrangerat ungdomsdomare röd för de föreningsdomare
som dömer säsong 2 och har ambitionen att döma de lägre
röda serierna.
16 Ungdomsdomare röd genomförde en kompletteringskväll i
vintras för att få behörigheten till distriktsdomare.
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Måluppfyllelse / Statistik
(Antal)
Distriktsdomare
Förbundsdomarpar
Nominerade par till förbundsnivå
Kvinnliga domare
Föreningsdomare

2017–2018
74+20
5+1
1+0
8+3
108+

2018–2019
121
7
2
12
228

2019-2020
151
8
1
16
316

