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Upplands Väsby 26-27 augusti 2016 
 

 

Interkontinental och internationell domarutbildning 
 

Kommitténs svar i blått:  

 

Tidigare i år har ni skickat in önskemål om hur många er disciplin vill skicka på interkontinentala och 

internationella domarkurser när vi nu går in i en ny OS-cykel. Ert önskemål var Tra 5. 

Vi skulle nu behöva ha lite uppföljande info inför att det blir dags att anmäla sig till interkontinentala och 

internationella domarkurser i vinter och vår. 

Vi vill med detta mail också tydliggöra förutsättningarna inför deltagande på domarkurserna och be er om 

ytterligare input när det gäller ett par detaljer. 

  

Vänligen återkom senast den 31 augusti med svar på följande frågor: 

 Stämmer fortfarande antalet domare som er disciplin behöver som ni angett tidigare? 

Ja; fem stämmer – förankrat med förbundskapten Jenny Söderlund.  

 Ungefär hur många tävlingar kommer respektive domare behöva döma för att Sverige ska ha domare 

på samtliga tävlingar vi deltar på under cykeln utifrån ovanstående antal? 

46 domartillfällen; ca två tävlingar/år och domare.  

 Bedömer ni att ändringarna inför nästa cykel är sådana att befintliga förbundsdomare behöver ”gå om 

sin utbildning helt” eller räcker det med en uppdatering? Hur långt bedömer ni i så fall att det 

uppdateringstillfället behöver vara? 

Uppdateringstillfälle 1 dag. 

 Hur brukar ni hantera kostnaden för befintliga förbundsdomare att gå ny/uppdatera sig inför ny cykel? 

Föreningarna betalar för de domare som är knutna till dem (krav/förening att anmäla domare vid 

rikstävling). 

 Hur brukar ni hantera kostnaden för nya personer som går förbundsdomarutbildning? 

Föreningarna betalar för de domare som är knutna till dem (krav/förening att anmäla domare vid 

rikstävling). 

Det är kommittén som är ansvarig för att ta fram förslag på vilka som ska erbjudas att gå kurserna. Förslaget 

ska skickas in till GF för att slutgiltigt godkännas. 

 

Interkontinentala utbildningen (Bulgarien); Ulf Andersson och Alex Frejemark.  

+ Vi vill också utifrån kompetensutveckling som såväl domarutbildare, förbundskapten och stark ambassadör få Jenny 

Söderlund till den interkontinentala utbildningen – är redan kategori 1.  

 

Internationella utbildningen (England); Mats Göransson, Daniel Seavers och Jenny Magnusson.  

  

Enligt FIG’s regler har enbart dagens kategori 3, 2 och 1 möjlighet att gå den interkontinentala kursen. Här 

kommer förutsättningar som vi föreslår ska gälla för dem som deltar på interkontinental eller internationell 

domarkurs: 

 För Gymnastikförbundet gäller att bara de som kan erhålla/kvarstå som kategori 1 får gå den 

interkontinentala kursen 

 Vi kommer att öppna för att två personer per disciplin får gå den interkontinentala kursen (MAG 

undantaget där Sverige tyvärr enbart får skicka en deltagare) 

 Ingen förlorad arbetsförtjänst kommer att betalas ut 

 De som går den interkontinentala kursen ska hålla ett förberedelsetillfälle med de som sen ska delta i 

de internationella kurserna utan ersättning 

 De som går den interkontinentala kursen är ansvarig för att ta fram material till den första 

förbundsdomarkursen i Sverige som även ska kunna användas till kommande förbundsdomarkurser 

 De som går den interkontinentala kursen ska genomföra nästa cykels första förbundsdomarkurs enligt 

GFs ordinarie ersättningsregler   

 



o Det är alltså vårt förslag att det som gällt tidigare - att denna kurs ska genomföras utan 

arvode - inte ska gälla denna gång 

o Detta beror dock på svaren på de tre sista frågorna ovan 

o  Förbundsdomarkurserna som hålls ska finansiera sig själva (dvs. deltagarkostnaderna ska 

täcka utbildarens arvode) 

o Om kommittén anser att finansieringen av förbundsdomare ska ske på annat sätt än att 

föreningar betalar kursavgiften kan vi komma att behöva ompröva förslaget att ersättning ska 

utgå för att hålla förbundsdomarkurser 

 

 GF står för hela kostnaden för de som ligger inom disciplinens kvot. Om individer utöver dessa vill gå 

en internationell kurs är det ok att de gör detta på egen bekostnad alt. på förenings bekostnad 

 Alla som är aktuella att gå interkontinental/internationell domarkurs ska ta del av GF’s 

ersättningsregler för 2015-2016 och acceptera att döma internationellt utifrån de ersättningsnivåer 

som specificeras där 

 En överenskommelse  ska göras kring det krav på antal internationella tävlingar man förväntas ställa 

upp att döma utifrån att man får gå kursen på förbundets bekostnad (utifrån de antal som kommer att 

krävas per domare ni anger ovan) 

 Självklarhet men ändå viktig att poängtera: Vi förväntar sig att man som svensk deltagare på en 

interkontinental/internationell domarkurs är väldigt väl förbered 

Återkom om ni har synpunkter på någon av dessa förutsättningar! 

  

Om någon disciplin önskar stöd beträffande uttagningar av domare till kurser går det bra att vända sig till Ulf 

Andersson (ulf.andersson@gymnastik.se).   

Redan nu vill vi ha namnförslag på dem ni önskar går den interkontinentala kursen. Ange då också vilka tävlingar 

kandidaterna dömt under denna cykel.  

  

Vi vill ha era svar och synpunkter senast den 31 augusti. Efter det kommer vi att slutgiltigt spika antal och 

förutsättningar och därefter be er om specifika namnförslag inför de internationella kurserna (men redan nu 

kan vi indikera att ert önskade antal verkar rimligt). Är dessa namnförslag klara redan till den 31 aug tar vi gärna 

del av dem redan då.  
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