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Förord 
 

Domarkommittén i Upplands Innebandyförbund hälsar med glädje dig som 

domare varmt välkommen till en ny spännande säsong. 

 

Domarkommittén arbetar med att utveckla domarverksamheten i UIBF och för att 

hjälpa domarna att utvecklas individuellt. Kommittén och adjungerade tjänstemän 

finns presenterade med kontaktuppgifter på UIBF:s hemsida och domare är 

välkomna att höra av sig med sina funderingar. 

 

Observera att domarhandboken är ett komplement till övriga häften, bestämmelser, 

föreskrifter och liknande som är utgivna av förbundet. Det åligger varje domare att 

inhämta nödvändig information. 

 

Observera att ovetskap om direktiven och dess tolkningar inte fritar från ansvar. 

De direktiv och tolkningar som utfärdats tidigare och som saknas i detta häfte är, 

om inget annat anges, fortfarande gällande och ska följas. Eventuella nya direktiv 

och tolkningar som utfärdas under pågående säsong meddelas skriftligt från 

Domarkommittén.  

 

 

Lycka till under kommande säsong! 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Domarkommittén  
Upplands Innebandyförbund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förkortningar 

UIBF – Upplands Innebandyförbund 

SIBF – Svenska Innebandyförbundet 

DK – Domarkommittén 

TK – Tävlingskommittén 

GUD – Gästrikland, Uppland, Dalarna (gemensamma serier) 
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1 Att vara domare inom Upplands Innebandyförbund 

 

Allmänt gäller att domarna ska vara inlästa på och följa tävlingsbestämmelser och 

tävlingsföreskrifterna som gäller i UIBF och i förekommande fall föreskrifterna för 

SIBF/GUD- serierna och övriga direktiv, regler samt delta på de obligatoriska 

delarna av utbildningarna.  

 

Förutom träning för att klara det löptestet, bör domare som har ambition att tillhöra 

K4 och högre även planera in träningsmatcher innan seriespelet börjar. Det 

ankommer på domaren själv att ordna det. UIBF utgår från att domarna strävar 

efter att bibehålla och förbättra sin fysiska status under säsongen. 

 

Att vara innebandydomare är ett förtroendeuppdrag vilket ställer krav på att man 

både i samband med uppdrag och i allmänhet ska vara en god representant för 

UIBF och sin domarkår i kontakter med kollegor, ledare, lag, media och andra 

inblandade parter i föreningar och förbund.  

 

Med hänsyn till detta uppmanas domarna att inte publicera bilder, kommentarer 

eller andra typer av inlägg på sociala forum som gäller till exempel matcher, 

spelare, ledare eller kollegor.  

 

Detta innefattar också vilka organisationer som man väljer att förknippa sig med 

på dessa offentliga forum. Att blogga och kommentera lag och spelare är direkt 

olämpligt. Som domare ska man vara medveten om att olämpligt uppträdande i 

dessa forum kan påverka domarparets matchning och klassificering.  

 

Som domare har man skyldighet att följa de policys som UIBF:s styrelse har 

antagit. 

 

Förslag, frågor och klagomål angående domarverksamheten i Uppland ska lämnas 

till UIBF:s domarkommitté, kansli eller styrelse. 

 

Domare, som representanter för UIBF, bör inte varken officiellt eller inofficiellt 

diskutera kollegors insatser på ett negativt sätt, oavsett domarens rang. 

Konstruktiva samtal domare emellan är däremot utmärkta tillfällen för 

självrannsakan och utveckling, varför DK ser positivt på dessa. 

 

Domare är förbjudna att på något sätt spela pengar på matcher som man på något 

sätt kan påverka utgången utav, eller som spelas i en serie där man har dömt eller 

kan komma att döma under innevarande säsong.  
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2 Allmänna direktiv 

Samtliga matcher inom UIBF döms av två domare med undantag av knatteligan. 

Vid akuta förhinder från en domare kan ungdomsmatcher dömas av endast en 

domare om den aktuella domaren känner sig bekväm med detta. Senior- och 

juniormatcher får dock inte dömas av en ensam domare utan dispens från DK eller 

domarkonsulent. 

 

Allmänna bestämmelser för olika serier finns att läsa i lathunden som presenteras 

på UIBF:s hemsida och domarna ska vara inlästa på vad som gäller för de matcher 

som de ska döma. 

 

Domarna godkänns och klassificeras enligt UIBF:s bestämmelser efter att ha 

genomgått obligatorisk fortbildning inför varje säsong. Klassificering publiceras ej 

offentligt men domare som vill veta sin egen klassificering kan kontakta DK. 

 

Att inte följa de direktiv som ställs på dig som domare, som anges i 

domarhandboken och andra dokument, får påföljder efter förseelsens art. Påföljden 

kan variera och antingen vara i form av en skriftlig varning, bli av med uppdrag, 

nedklassificering eller i värsta fall bli fråntagen licens. I specifika fall kan en 

administrativ avgift tas ut i de fall där det anges. Sådana beslut fattas av DK eller 

UIBF:s Ärendegrupp och kan överklagas till UIBF:s styrelse. 

2.1 Kallelse till uppdrag  

Domare får sitt domarschema inlagd på IBIS ca 1 månad före schemat börjar gälla. 

Schemaperioden är cirka 1 månad. Domare bör lägga in ledighet i IBIS och ska 

kontrollera sitt schema en gång/vecka.  

 

Det är enskild domares ansvar att hålla reda på sitt domarschema och att meddela 

ev. förhinder till UIBF. Domaren ska så snart som möjligt svara på tilldelade 

matcher. Om domare inte har bekräftat att de kan döma en match 24.00 söndagen 

innan match datum kommer förbundet att påbörja arbetet med att hitta en annan 

domare och domaren riskerar att mista sitt uppdrag.  
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2.2 Kallelse till uppdrag (fortsättning) 

Domare är skyldiga att snarast lämna återbud till matcher som de inte kan döma 

dock senast 7 dagar innan det aktuella uppdraget. Vid akuta förhinder uppmanas 

du att i första hand hitta en ersättare till uppdraget på egen hand och i andra hand 

att kontakta domarkonsulenten på kansliet. Om du på egen hand hittar en ersättare 

ska detta meddelas till domarkonsulent eller DK och ersättaren måste vara 

klassificerad för att döma den aktuella matchen. 

 

Detta gäller samtliga matcher som domare tilldelas av UIBF. Domare som 

missköter sina återbud eller vid upprepade tillfällen lämnar sena återbud riskerar 

att detta påverkar vilka uppdrag domaren tilldelas i fortsättningen. 

 

Om domare uteblir från anvisade matcher utan ha meddelat förhinder tas beslut av 

DK om domarens fortsatta dömande och eventuella påföljder. 

2.3 Utrustning  

Tröjor, byxor, strumpor och visselpipor ska vara av modell som UIBF bestämmer 

och inköps i affär som UIBF anvisar. 

Kläder får inte ha reklam som inte är godkänd av UIBF och ej heller får 

föreningslogga användas i samband med uppdrag. 

 

Utrustningen ska bestå av:  

 
- Domarpaketet, innehåller tröja, shorts och strumpor (av UIBF anvisat fabrikat 

och modell).  

- Visselpipa (Acme 477/560/660). 

- Mätverktyg. 

- Rött kort. 

- Kvittens. 

- Regelhandbok. 

- Inomhusskor, helst svarta. 

 

Domare som dömer i flera distrikt kan söka dispens för att använda annat distrikts 
kläder från domarkonsulent eller DK. I beslut om dispens kommer hänsyn tas till 
bland annat hur ofta domaren dömer för UIBF och om domaren dömer med en 
kollega med samma kläder.  
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2.4 Inför match 

Domare ska innan uppdrag kontakta domarkollegan och avstämma mötesplats 
och tid. Domare ska i största möjliga mån samåka till matcher där bilersättning 
betalas ut. 
 

Domare ska befinna sig på plats minst 30 minuter innan matchstart. I serierna D1 

och H2 ska domarna befinna sig på plats minst 45 minuter före matchstart. 

 
De ska tillsammans hälsa på respektive lags ledare och sträva efter att ägna lika 
mycket tid åt bägge lags ledare. 
 
De ska även hälsa på sekretariatet och kontrollera att de har koll på sin uppgift. 
 
Näten på målburarna, sarg och säkerheten runt spelplanen ska kontrolleras. 
Hemmalaget ansvarar för att åtgärda eventuella problem som går att åtgärda på 
plats och domarna för att kontrollera att detta blir gjort. Större brister ska 
rapporteras till UIBF och i de fall det är tveksamt om matchen kan genomföras så 
tas ett gemensamt beslut med lagen om det går eller inte. Är lagen inte överens 
så är det domaren som bestämmer om matchen kan genomföras eller inte. 
Domare som är osäker kan kontakta någon i UIBF:s Ärendegrupp 
(kontaktuppgifter finns på UIBF:s hemsida) eller domarkonsulent för att få stöd i 
sitt beslut. 
 

2.5 Kontroll av ledarlicens  

Vid ungdomsmatcher grön,blå och röd nivå ska alla i båset ha ledarlicens och 

brickan ska vara synlig. Domarna ska före matchstart kontrollera att alla ledare har 

en licens synlig. 

 

Ledarlicensen är en plastbricka som visar att ledaren som genomgått en 

grundutbildning.  

Enligt regelverket som UIBF utformat ska alla ledare ha giltig licens.  

 

Om det saknas licens i något lag så ska matchen genomföras. Domaren ska efter 

matchen anmäla händelsen till UIBF:s kansli, uppland@innebandy.se. 
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2.6 Matchprotokoll 

Domarna ansvarar gemensamt för att matchprotokollet fylls i ordentligt under 

matchens gång i enlighet med det som gäller för den aktuella serien. Efter matchen 

ska domarna skriva under och godkänna matchprotokollet. 

Vid utdömt matchstraff 3 ska domarna ta med sig matchprotokollet för att 

säkerställa att det finns en kopia vid behov och lagen får ta ett foto för att kunna 

händelserapportera. 

2.7 Räkningar/Arvoden  

Domararvoden utbetalas generellt av hemmalaget om inget annat anges. Detta görs 

genom insättning på konto eller via swish och kvitteras genom IBIS digitala 

kvitton. Domarna är skyldiga att se till så att alla uppgifter som behövs för 

utbetalning finns inlagda i IBIS innan matchen genomförs och att dessa är aktuella. 

Föreningen är skyldig att betala ut arvodet så snart som möjligt, dock senast 

onsdag veckan efter spelad match. Om detta inte sker ska domaren kontakta 

domarkonsulenten som tar ärendet vidare. 

 

I de fall en domare dömer ensam i en match som normalt ska ha två domare så 

utgår 150% av ordinarie arvode. 

 

För träningsmatcher bestäms arvodet av det högst rankade laget serietillhörighet. 

Om högst rankade lag spelar i en av SIBF administrerad serie så är arvodet 50% av 

ordinarie belopp. Spelar högst rankade lag i UIBF eller annat lokalt distrikt så är 

arvodet 75% av ordinarie belopp. Ev reseersättning för träningsmatcher betalas av 

de inblandade lagen. Vid träningsmatcher kan papperskvitton användas och i dessa 

fall ska samtliga uppgifter vara tydligt ifyllda. 

 

Researvode på 25 kr/mil utbetalas av UIBF för alla matcher som UIBF 

administrerar. Avståndet till hallen mäts med hjälp av eniro.se och för att få rätt till 

arvode ska avståndet överstiga 10km. 

Researvodet utgår endast inom UIBF:s gränser samt vid matcher som 

administreras gemensamt med andra förbund inom den gemensamma gränsen. 

Domare som bor utanför gränsen får betalt från gränsen till hallen efter kontakt 

med UIBF:s kansli. 

 

Reseräkningar/arvoden som ska betalas av UIBF ska skickas in senast en månad 

efter uppdraget.  
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2.7 Räkningar/Arvoden (Fortsättning) 

 

Ex . Räkning/arvode från oktober, ska vara hos UIBF senast 30 november. Ska 

vara inskickad senast den 15 innevarande månad om du vill ha utbetalning samma 

månad. 

 

Senast 20 april ska mars och aprils reseräkningar/arvoden vara inskickade. Om 

domaruppdrag sker efter 20 april ska räkningen skickas in omedelbart efter 

uppdragets slut. 

  

OBS. Om detta inte har sker utgår ingen ersättning.  
 

UIBF:s blanketter ska alltid användas vid redovisningar och samtliga uppgifter ska 

vara tydligt ifyllda.  
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2.8 Rapportering/anmälan 

Domare är skyldiga att rapportera/anmäla händelser som bryter mot UIBF:s 

tävlingsbestämmelser som de själva bevittnar (det vill säga ej återberättat av annan 

part).  

 

Vid de fall domarkollegan inte infinner sig till uppdrag eller på annat sätt 

missköter sina åtaganden ska detta rapporteras till UIBF. 

 

Om kansliet eller berörda kommittéer efterfrågar ytterligare information ska du 

som domare bistå dessa med denna.  

 

I de fall anmälan till bestraffning sker i samband med match skrivs denna i IBIS, i 

övriga fall ska detta rapporteras på separat anvisad blankett. 

 

Om du är osäker eller har frågor kontakta UIBF:s kansli eller DK. 

2.9 Jäv  

UIBF strävar efter att minimera risken för att domaren ska kunna uppfattas som 

jävig. Det innebär att vi i så stor utsträckning som möjligt inte tillsätter domare på 

matcher där vi vet att det kan bli diskussioner om jäv. I vissa fall krävs dock 

undantag för att tillsättningen ska gå ihop, till exempel vid sena återbud. I sådana 

fall tas beslut av DK tillsammans med domarkonsulent. 

 

Det är domaren själv som har ansvar för att meddela UIBF om detta och andra 

möjliga jävsituationer. Domare som missar att anmäla en potentiell jävsituation 

riskerar att få påföljder som beslutas av DK. 

Exempel på jävsituationer som domare ska anmäla till DK på förhand är (listan är 

inte uttömmande) 

- Att döma i en serie där man själv är aktiv som spelare eller ledare 

- Att döma i en serie där familjemedlem spelar eller på annat sätt är anknuten 

till något lag.  
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2.10  Inställda matcher och WO 

Om en match blir inställd eller flyttad med kort varsel så utbetalas ersättning av 

UIBF beroende på när domarna meddelats om förändringen enligt nedan. 

 

0-48h innan ordinarie matchstart 100% av arvodet 

 

48-96h innan ordinarie matchstart 50% av arvodet 

 

Undantag till detta gäller om UIBF kan förmedla likvärdiga uppdrag till berörda 

domare då endast ev mellanskillnad mellan det arvode domaren skulle fått enligt 

tabellen ovan och det totala arvodet för nya uppdrag utbetalas. Likvärdiga uppdrag 

anses vara samtliga uppdrag inom UIBFs serieverksamhet som inte medför att 

domaren är borta från hemmet mer än 1h innan och 1h efter det ursprungliga 

uppdraget. 

 

Undantaget är även yttre faktorer som väderlek, problem med spelplanen eller 

liknande saker som UIBF inte kan anses kontrollera. I dessa fall utbetalas endast 

ersättning om domaren hunnit lämna hemmet för att åka till matchen innan 

problemet uppdagas. 

 

Walk-over (WO) utdöms om ett av lagen inte infinner sig för spel. Om det ena 

laget är försenat så ska man vänta tiden för en period i den aktuella matchen innan 

WO utdöms (15 eller 20 min) och matchprotokoll fylls i med slutresultat 5-0 till 

det lag som är på plats. Domarna ska sedan rapportera in vad som hänt till UIBF:s 

kansli och arvodet för matchen betalas av UIBF efter att domaren skickat in kvitto 

med samtliga uppgifter. I händelse av att en match avbryts på grund av att ett lag 

inte kan fullfölja matchen på grund av utvisningar eller skador så betalas arvodet 

som vanligt av hemmalaget. 

I samtliga WO-matcher uppmanas domarna att vara återhållsamma med att 

kommentera eventuella konsekvenser och bör istället hänvisa till kommande beslut 

från TK. 

2.11 Övrigt 

Användning av headset begränsas till serierna D1, D2, H2, H3 samt JAS. 
 
Skyddsglasögon är ett krav för samtliga spelare i matcher på grön, blå och röd 
nivå enligt SIBFs rekommendation.  
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3 Stil & Profil 

 

Att uppträda på ett föredömligt sätt inom verksamheten är ett måste då ni alltid 

kommer att bli igenkända som domare. "En gång domare alltid domare" och som 

domare krävs det att man är en god förebild vare sig ni är spelare eller ledare. 

Observera att listan nedan är exempel på saker man bör beakta och att det finns 

andra saker som är relevanta. 

 

Stil & Profil: 
 

 Hel och ren.  

 Uppsatt hår om långt. 

 Endast domarkläder av säsongsenligt märke. 

 Komplett domarställ. 

 Komplett utrustning enligt direktiv. 

 Uppdragna strumpor och instoppad tröja. 

 Komma i tid i enlighet med direktiv. 

 Inga föreningsmärken i samband med domaruppdrag 

 

Om du som domare i egenskap av ledare eller spelare blir avstängd, så 

innebär det att du blir avstängd som domare under samma tidsperiod (OBS 

gäller ej M1 eller M2).  
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4 Coachverksamhet 

UIBF arbetar kontinuerligt med att utveckla och stötta domarna i deras arbete. 

Detta görs både genom att domarcoacher skickas ut för att observera domarna 

under match samt genom faddringprojekt för yngre domare. Oavsett hur så är DKs 

och UIBF:s ambition att vara ett stöd för domarna och domarcoacher och faddrar 

bör ses som en positiv hjälp för domarna. 

4.1 Domarcoacher och observationer 

Inför observation av ett domarpar kontaktar domarcoachen domarparet senast tre 

dagar före match och informerar om att en observation kommer att göras. Om det 

blir förändring av matchtid eller vid byte av domarpar så är det domarpar som 

skyldighet att informera domarcoachen om förändringen. Efter matchen ger 

coachen både muntlig och skriftlig feedback till domarna samt skickar in ett 

protokoll till DK. 

 

Observationer av domarpar bestäms ytterst av DK men kan adjungeras till annan 

ansvarig person. 

 

DK kan i undantagsfall besluta om dold observation om domare fått klagomål som 

är av sådan natur att domaren kan förväntas ändra sitt beteende om hen vet om att 

observation kommer att ske. 

 

4.2 Fadderverksamhet  

DK har som målsättning att alla nya domare ska tilldelas en fadder som har till 

uppgift att vara ett stöd för domaren. Syftet är att ge nya domare ett bra 

förhållningssätt redan från början så att de blir tydliga i sitt uppdrag och kan få 

svar på sina frågeställningar. 

Faddrar ska inte fungera som en regeltolkare utan ska koncentrera sig på domarens 

uppträdande före, under och efter match samt vara ett stöd på plats för domarna.  

  



 
 

14 
 

5 Krav/Direktiv för klassificering 

DK arbetar fortlöpande under säsong med att se över klassificering av domare för 

att tillgodose det behov som finns för att verksamheten ska fungera. Under arbetet 

tittar DK på hur domarna klarat av sina tester, vilken kurs de har gått samt tar in 

information från domarcoacher och andra domare.  

Att klassificera domare är en komplex fråga som inte enbart går att mäta i löp-

/regeltester. Med det sagt så vill DK understryka dessa testers vikt och uppmana 

samtliga domare att arbeta för att klara de tester som gäller för aktuell nivå. Andra 

aspekter som är viktiga för domares klassificering är till exempel matchledarskap, 

kommunikation, stil och profil samt hur domaren accepterar/lämnar återbud till 

sina uppdrag. Har du funderingar kring din klassificering så är du välkommen att 

höra av dig till DK. 

 

Klarar domare inte kraven för sin klass riskerar hen att bli nedklassificerad, eller 

tillsatt på andra matcher än enligt sin klassificering tills kraven är uppfyllda. 
 

5.1 Upp- respektive nedklassifiering 

En domare kan generellt sett endast bli uppklassificerad en klass per säsong. DK 

kan besluta om undantag från regeln.  

 

DK är yttersta instans för upp- respektive nedklassificering och avgör i varje 

enskilt fall om domaren/parets klassificering.  

 

I vissa specifika fall kan DK ge dispens för par angående klassificering om 

särskilda skäl föreligger. Dispens ska meddelas och motiveras skriftligt. 
 

5.1.1 Uppklassificering 

Uppklassificering blir aktuellt om man:  
 

- genomgått kurs och där blivit godkänd.  

- genomfört godkänt löptest för den klass man flyttas upp till.  

- skrivit regelprov och fått godkänt resultat för den klass man flyttas upp till.  

- blivit observerad och fått goda referenser.  

- har skött sina åtaganden gentemot förbundet (t ex lämnat få återbud, följt direktiv 

med mera).  

- agerar professionellt på och utanför innebandyplanen.   



 
 

15 
 

5.1.2 Nedklassicering 

Nedklassificering blir aktuellt om man:  
 

- missköter sina åtaganden gentemot förbundet.  

- uppträder på ett icke föredömligt sätt inom verksamheten.  

- inte klarar krav på löptest.  

- inte klarar krav på regeltest.  

5.2 Nominering för att bli förbundsdomare 

DK ansvarar för att nominera domare till att bli förbundsdomare hos SIBF. För att 

vara aktuell för detta ska domaren uppfylla de krav som SIBF ställer på sina 

domare utöver de krav som UIBF ställer på domare i K5. Efter nominering så får 

paret möjlighet att döma matcher med domarcoacher från SIBF. 

6 Direktiv för tillsättning 

Tillsättningen av domaruppdrag görs av UIBF:s tjänstemän enligt klassificering 

och behörighet vilket bestäms av DK. Godkännande för att döma matcher over sin 

klassificering ges av DK eller domarkonsulent. 

I D1, H2 och JAS tas hänsyn till fasta domarkonstellationer och om en domare 

lämnar återbud kan även den andra domaren bli av med sitt uppdrag för att sträva 

efter en så bra domarnivå som möjligt. 

Ibland blir det fel vid tillsättningen så att en domare får en match på en nivå som 

inte är lämplig, UIBF och DK förbehåller sig då rätten att ta bort den aktuella 

domaren från uppdraget. 

 

 

Generellt strävar UIBF efter att domarna alltid ska uppfylla de krav på utbildning, 

löp-/regeltest som satts upp för det aktuella uppdraget.  

Verkligheten går dock inte alltid ihop med denna vision. Sena återbud, många 

matcher vid samma tidpunkt och domarbrist är några saker som domarkonsulenten 

och DK måste ta hänsyn till. UIBF och DK förbehåller sig därför rätten att frångå 

formella krav för att få ihop ett så bra domarschema som möjligt. 

 

Tycker du att någonting i domartillsättningen verkar märkligt kan du höra av dig 

till domarkonsulenten eller DK. 
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6.1 Dessa serier får man döma 

 

 Får döma denna serie 

 Får döma denna serie vid behov 

 Får ej döma denna serie 

 
 

 K5 K4 K3 K2 K1 

H2, D1      

H3, D2, JAS      

H4, H5, H6, D3, HJ, DJ      

Röd serie      

Grön och Blå serie      

 

Förbundsdomare och K5 

Dömer i samtliga av UIBF administrerade serier.  

 

K4  

Dömer högst H3, D2 och JAS DJ kan även ges möjlighet att döma matcher på K5-

nivå. 

 

K3 

Dömer högst H4, H5, H6, D3, HJ och DJ kan även ges möjlighet att döma matcher 

på K4-nivå. 

 

K2 

Dömer främst ungdomsmatcher kan även ges möjlighet att döma matcher på K3-

nivå. 

 

K1 

Dömer främst ungdomsmatcher kan även ges möjlighet att döma matcher på K2-

nivå. 
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7 Kurser och tester  

Kurserna hålls främst under våren och på hösten före seriestart. Alla kursmoment 

ska genomföras och ha ett aktivt deltagande. Betalning av kurser ska ske i enlighet 

med vad som anges i inbjudan.  

 

För såväl löp- som regeltest kan det finnas skäl för UIBF att tillåta speciallösningar 

för enskild domare. Sådana undantag medges dock mycket sparsamt och beslutas 

av DK. 

 

Det kan finnas skäl att tillåta anstånd med betalning. Sådana undantag medges 

sparsamt. Vid anstånd ska betalning ske enligt plan upprättad tillsammans UIBF. 

7.1 Regeltest  

Samtliga domare ska klara godkänt resultat. Klarar domaren inte kravet för sin 

klass blir domaren nedklassificerad. 

 

 Tester görs enskilt enligt anvisning från domarkonsulent 

7.2 Löptest 

Löptester är obligatoriskt för alla domare förutom klass 1 och genomförs vid något av de 
tillfällen som UIBF arrangerar eller i samband med kurs.  
 
 Klass 5 Klass 4 Klass 3 Klass 2 Klass 1 
Yo-Yo test Nivå 14:8 Nivå 13:4 Nivå 13:1 Nivå 12:1 - 
Cooper-test 15.00 (3km) 12.00 (2km) 10.00 

(1.6km) 
6.00 (1km)  

      
För att vara aktuell för nominering till SIBF samt återbudsmatcher i DA/H1 krävs 15:6 på 

Yo-Yo eller 13.45 på 3km.  

7.3 Omtest  

Klarar man inte regel-/löptest är man välkommen ner på kommande ordinarie 

tillfällen för att försöka igen utan extra kostnad. 

 

Efter att ordinarie tester genomförts så arrangerar UIBF enstaka tillfällen för 

omtest vilka kostar 200:-. Det går även att boka in omtester i samråd med 

DK/domarkonsulent.  
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8 Övrigt 

 

8.1 Försäkringar  

 

Domare är i samband med sanktionerade matcher försäkrade genom 

Riksidrottsförbundets samlingsförsäkring för funktionärer. Den gäller för resan till 

och från hallen samt under själva matchen. 


