
Domarlyftet – en 

Domarutvecklare i varje förening

Göteborgs Fotbollförbund



Bakgrund - syfte

• Fram till nu har Göteborgs Fotbollsförbund själva jobbat 

med utveckling av domarskapet och domarnas situation. 

Nu vill vi göra detta till en gemensam fråga för båda 

förbund och föreningarna. Jobba tillsammans helt 

enkelt!

• Stärka domarverksamheten i förening

• Matchklimat en aktuell och brinnande fråga

• Ökad förståelse om domarens roll

• Jobba mer systematiskt med att göra domarskapet som 

en naturlig del av förenings verksamheten



Domarutvecklare

i varje förening

• Jfr Föreningsutvecklare i Föreningslyftet

• Arbetsområden

– Föreningsdomare

• Öka rekrytering och behålla 

• Stötta, vägleda och följa upp

• Utbilda domaransvarig för att hålla egna föreningsdomarutbildningar 

• Administration av tillsättning

• Utrustning och material

– Förbättra Matchklimat

• Uppföljning av Fair Play

– Samverkan Förening vs Distriktsdomare

• Ökad kunskap och förståelse om domarskapet

• Bidrag via Projektstöd IF (fd Idrottslyftet)



Övergripande plan

• 2023: Rekrytera och forma projektet 15-20 

Domarutvecklare

• 2024 - : Ordinarie drift igång – en i varje 

förening (ca 50)



Mål

• Öka kompetens och förståelse för 

domarrollen

• Del av Matchklimat arbetet och Fair Play 

trappan

• Förbättra Föreningsdomarens situation

• …



Arbetssätt

• Roll i föreningen –

– Föreningsutvecklare

– Fotbollsutvecklare

– Domarutvecklare

– …

• GFF leder arbetet via gemensamma 

mötesplatser och individuell besök

• Föreningen ansvarar för att utse en 

Domaransvarig



Vem är Domarutvecklare

• I 1:a hand en ideell och arvoderad person

• Intresse för domarskap

• Förankrad i föreningen 

• Pedagog

• Fotboll och domarerfarenhet är önskvärd men inget krav

Exempel på personer

• Spelare i slutet av sin karriär

• F.d. Föräldratränaren med vuxna barn

• Ungdomsansvarig

• Anställd föreningsutvecklare

• Kan kombineras med andra roller



Domarlyftet - år 1

Föreningen får bidrag för att en eller flera personer 

medverkar på nätverksträffar arrangerade av GFF för att 

forma satsningen. Dessutom kommer GFF att erbjuda en 

Föreningsdomarutbildning samt ett personligt besök.



Ekonomi

• 2023: 20 st Fotbollsutvecklare a 5000:-

• 2024: Ordinarie drift igång – en i varje 

förening (ca 40)

• 2025: Ordinarie drift igång – en i varje 

förening (ca 50)



Tidplan – 2023

• 230205 – Ansökan Domarlyftet stänger

• 4 träffar per år

– Q1-Mars – Träff 1: Introduktion, forma satsninge

– Q2-Maj/juni – Träff 2: TDB

– Q3-September – Träff 3: Fortbildning 

Zonlagsturnering

– Q4-Okt/Nov – Träff 4: Futsalinriktning och utvärdering

• GFF domarinstruktör gör föreningsbesök 1ggr/år

• GFF domarinstruktör genomför 

Föreningsdomarutbildning 1ggr/år



Tack!

https://www.youtube.com/watch?v=ZjNtKt8TWFE&feature=youtu.be
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