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Domarenkät
37 svar

Namnlöst avsnitt

Kön?
37 svar

Man
Kvinna

97,3%

Ålder?
37 svar

Under 18 år
51,4%

mellan 19-25 år
mellan 26-35 år
över 35 år

16,2%
27%
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Hur länge har du dömt fotboll?
37 svar

mindre än 1 år
1 år
32,4%

2 år

21,6%

3-5 år
6-10 år
11-20 år
mer än 20 år

18,9%

21,6%

Vilket distrikt tillhör du?
37 svar

8
6 (16,2 %)
6

4

5 (13,5 %)

7 (18,9 %)

3 (8,1 %)
2 (5,4 %)

2 1 (2,71%)
(2,71%)
(2,71%)
(2,7 %)

1 (2,7 %)

0
Hälsingland
Jämtland/Härjed…
Hälsinglans
Norra

2 (5,4 %)
1 (2,71%)
(2,7 %)

1 (2,71%)
(2,71%)
(2,71%)
(2,71%)
(2,7 %

Norrbotten
Västerbotten
Ångermanland
Norrboyten
västerbotten

Tillhör du någon domarklubb?
37 svar

https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Ja
Nej
16,2%

Om du tillhör en domarklubb, varför har du valt att tillhöra en
domarklubb?
31 svar

Gemenskapen (2)
Fadderskap, gemenskap, resor/träffar
För att kunna vara delaktig och göra domarskapet bättre.
Vet ej
Domarnas fackförbund. Flera kan göra skillnad om man vill påverka
Gemenskapen och träffarna. Informationen och viljan att behålla domarens status.
samhörighet
Gemenskap
Bra för sammanhållningen mellan domarna på orten
Eftersom våran domarklubb sponsrar alla 11- manna domare med tröja,byxor, strumpor och pipa. Tycker
jag det är min skyldighet att se till så att alla nya domare får samma möjlighet.
Ett krav för att få döma
Mest för å stötta de yngre. Förväntar mig inte så mycket för egen del. Men delar sv medlemskap satsas på
bra start för de yngre samt bidrag till talangdomare.
För att ge bra gemenskap med kollegor, ha roligt, samt att få ekonomiska rabatter på evenemang
Har ingen anledning egentligen, endast av ”vana”
Sammanhållning. Tillhörighet.
Samhörighet
Jag är ordförande i klubben.
Samhörighet
Gemenskap
Trodde det var obligatoriskt
Styrkan från en klubb.
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Tycker jag är självklart
Solidaritet
Samhörighet, någon som driver våra frågor
För samhörigheten och för hanteringen av träningsmatcherna.
Samhörigheten. Träningsmatcher, cuper och observationer är också knutna till klubben.
Den tar tillvara mina intressen som domare
Samhörighet och gemenskap
Gemrnskap
Roligt, bra gemenskap. De ﬂesta är det, så känns rätt naturligt också.

Om du inte tillhör en domarklubb, varför har du valt att inte tillhöra en
domarklubb?
7 svar

Vet ej
Domarklubben i Hälsingland är vilande.
Har inte så mycket koll på vad en domarklubb innebär då jag inte fått någon information om det
Inaktiviteten
Inte aktiv just nu.
Finns ingen
Finns ingen fungerande domarklubb

Hur ska domarklubbarna få domarna engagera sig med styrelsearbeten
i den lokala domarklubben?
37 svar

Vet ej (2)
Skapa stark grupp, där vi vill hjälpa varandra.
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Arvode.
Att aktivt jobba med frågor som berör alla och samtidigt ger något tillbaka till klubben.
Varje distrikt har olika förutsättningar. Här är det långa resor till möten om man inte bor i Östersund.
Berätta hur kul man har på sina möten.
inget intresse
Allt handlar om att få personerna att förstå värdet i att vara en domare. Att få alla att ta sig mot samma
mål!
Ge ut mer information!
Sporra den enskilda individen
Bättre transparens och bjud in domarna att engagera sig, förklara vad det innebär.
Genom att göra saker tillsammans, för att få en bra vi känsla.
Vet ej.
Vi har problem med detta. Bygga på lång sikt. Jobba med coachning å aktiviteter för de unga så
"gemensamma" aktiviteter blir en nsturlig del när man blir äldre som domare. Bygga en kultur.
Berätta fördelar samt varför det behövs folk i styrelsen
Klubben måste vara aktiv, anordna aktiviteter etc för att skapa intresse
Erbjuda saker
Inkludera medlemmarna i viktiga frågor. Hitta på aktiviteter ihop.
Att stötta ungdomarna så mycket som möjligt
Är domarna intresserade av en domarklubb?
Med engagemang.
Alla vill ju ha ett värde av ett jobb, tyvärr
vet ej
Aktivt främja fotbollsdömande. Via ﬁnans från svff.
Få med unga tidigt i vikten av domarklubbar.
Har jag funderat på länge
Skapa välavgränsade mindre arbetsuppgifter. Många vill inte ta större engagemang
Mera obsning och utbildning av nya domare. Samarbete med DK
Svårt
Vara transparenta för att göra så många som möjligt delaktiga i klubben.
Från styrelsens sida, involvera ﬂer domare i klubbens arbete genom att delegera ansvar i olika frågor till
olika grupper. Har man sedan engagerat sig i periferin är det lättare att få det att växa till det centrala.
Skapa förmåner för medlemmar.
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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De som är engagerade är det i allt...tiden räcker inte till, samtidigt förändras attityden gällande
klubbgemenskap , tyvärr
Morötter
Svår fråga
Kanske hjälper det om man får någon sorts ersättning? Men det där är svårt.

Vad behöver fotbollsklubbar tänka på för att få yngre personer att börja
döma?
37 svar

Attityden mot domare. Tränare och föräldrar har en viktig betydelse för att lära barnen.
Bra mentorskap
Att ställa krav på sin distriktförbund och aktivt närvara när det är utbildningar och även jobba mot
föreningarna.
Vet ej
Ge alla chansen att prova döma nån match
Fungerande fadderskap
Se människan och inspirera till både motion, ledarskap och få dem att vidga sina vyer inom sporten
fotboll.
Trycket på plan
Att få ledare och föräldrar att förstå att alla domare är människor och unga. Ingen fotboll utan domare.
Samt att verkligen ha en match/domarvärd i varje match. En oberoende person som har möjligheten att få
säga till både ledare och publik.
Tänk på att vissa domare är nybörjare och man bör då tänka efter extra noga hur man reagerar i vissa
situationer
Att uppföra sig mot domarna.
Börja utbilda dom i ung ålder och visa intresse för att dom ska bli domare
Kan vara bra att ha domare från egna föreningen som dömer dom yngre lagen i samma förening.
Visa hänsyn
Prata mer om regler och domarens roll. Märker att regelkunskap kan vara bristande ofta hos både spelare,
ledare å föräldrar. Stor skillnad mellan föreningar. Domarträffar borde vara obligatoriskt. Inte bara om
klubben begär det eller tvärtom...
Att låta dem döma, respektera dem, samt att erbjuda föreningsdomarkurser till dem yngre personerna.
Bra uppträdande mot domare för att inte skrämma bort yngre
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Erbjuda bra grejer
Stötta coacha. Bidra ekonomiskt till utb och kläder.
Stöttning
Attityder hos ledare och föräldrar
Vara tillgängliga.
Obligatoriska utbildningar i en viss ålder för alla, då kanske någon hittar det roliga med att döma sedan
behöver man få rätt stöttning oh hjälp för dom som fattat intresse för dömningen.
vet ej
Domarbrist, föryngring av domarkåren
Inga domare, ingen fotboll!
Vi måste hjälpas åt både domarklubben o vff
Erbjuda möjligheten. Våra ute i föreningar och informera
Arbeta med föreningarna, det är för nya domare ﬁnns
Fadderverksamhet
Sina uttalanden och att skapa en positiv anda i klubbarnas allmänna agerande.
Fotbollsklubbar borde vara tvungna att ha ett intresse av att yngre personer, speciﬁkt deras egna
ungdomsspelare, börjar döma, för att kunna få ihop domare till alla föreningsmatcher. Detta ska fungera
som en språngbräda till distriktsnivå.
Ge en positiv bild, FADDERverksamhet, uppföljning av de som slutar.
Marknadsföring....skolor, fritidsgårdar m.m, BESÖK
Visa att det går kombinera med eget spelande. Alla vill bli fotbollsproffs vid ung ålder, få vill bli
”domarproffs”.
Att de måste vara lugn på bänkarna och planen och publik
Ha personer inom föreningen som hjälper till och stöttar.

Vad behöver domarförbundet tänka på för att få yngre personer att
börja döma?
37 svar

Vet ej (2)
Fortsätta marknadsföra domarskapet.
Mentorskap
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Förbunden har det största ansvaret och är dom som kan sätta krav mot föreningar att ﬂer ungdomar börja
prova på och döma.
Hjälpa klubbarna med att hjälpa ungdomar och fara ut och prata med ungdomar
Billigare kurser för unga domare
Inspirera och informera
Alla behövs inte bara berömma några ess.
Att verkligen stötta de yngre och lägga det rätta resurserna på dem som behöver det. Tyvärr är det så att i
dagens samhälle görs nästan inget ideellt. Där är ett stort problem. Få folk att förstå att det gör något gott!
Sprida bra saker med att börja döma
Synliggöra sig mera
Hjälpa klubbarna med deras arbete.
Försöka anordna domarkurser hos föreningar.
Visa att de är det roligaste jobbet man kan ha.
Informera och lägga mycket tid på nya domarna. Dom jag upplever 2 första åren oerhört viktiga. Ha
tematräffar. Observera och följ upp. Stötta! Det behöver inte innebära att dessa skall stöttas att göra allt
rätt direkt utan dom skall ha vuxet stöd som hjälper när det "blåser". Trycka hårt på att domaren gör en
utvecklingsresa där första åren kommer vara långt från perfekta. Men har man stöd ﬁxar man det!
Informera om att vara dirstriktsdomare och informera om utbildningarna
”Marknadsför” domaryrket bättre via tex indrottsföreningar. Även skolor etc
Mentorer och stöttning
Samma som innan
.
Stöttning
Använda sig av föreningarna.
Kanske kan föreningar som får domare att bli distrikt domare få symbolisk summa ? Då kanske
föreningarna ser vunning i det hela, sedan då det väl är domarbrist, ställ in matcher istället för stt alltid
lösa problemet.
Bättre arvoden
Jobba mer aktivt med det
Inga domare, ingen fotboll!
Se ovan
Arbeta med fotbollsklubbarna, se till att obsa och coacha förstaårsdomare
Stöttning
Att visa på allt positivt som det innebär att döma fotboll.
Håll i föreningsdomarkurser och håll kontakten med föreningarna.
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Ge en positiv bild, FADDERverksamhet, uppföljning av de som slutar.
Fånga upp föreningsdomare och BEHÅLLA
Visa att det går kombinera med eget spelande. Alla vill bli fotbollsproffs vid ung ålder, få vill bli
”domarproffs”.
Vi har många unga domare men svårt att behålla dem när de gått ut skolan
Samma här, visa att man har personer som kommer hjälpa till och stöttar.

Vad behöver man göra för att behålla de som redan dömer idag?
37 svar

Vet ej (2)
Domarklubbssatsningar, behålla det goda arvodet.
Höja straffen för kränkningar mot domare.
Bättre stöttning och uppföljning av de som är nya.
Att ge domarklubbarna möjligheter att följa upp domarna genom att ordna träffar hela året, typ
teambuilding.
Tyvärr är en del coacher mindre brydda om vissa av sina domare. Även om man i början av en säsong
säger att man vill satsa uppåt och de håller med om att man kan lyckas, så får man ingen observation eller
bedömning under hela säsongen. Detta ”Lack-of-interest” gör att man tappar lusten. ”Vi satsar på dig i år”
har man hört tre säsonger i rad, och har haft en (1) observation under dessa. Och den ﬁck jag tvinga mig
till.
kosta på ett bra ibland.
I en perfekt värld tror jag att alla domare skulle vill ha en ”enkel” observation på en match. Men tyvärr ﬁnna
inte heller dessa resurser! Samt kunskapen. Samt att kanske jobba mer på sammanhållning och få alla
mot samma håll. Att hitta på något efter säsong eller under ett uppehåll..
Föreläsning/middag vad som helst.
Ge personerna utmaningar, låt dem testa en svårare divison. VÅGA!
Ge mer feedback och försöka utveckla domarna
Stötta dom och ge positiv kritik
Få ﬂer att döma, många får döma mer än dom vill och det sliter på förhållanden, familj etc.
Att försöka få rutinerade domare som faddrar, dels att titta på den nya domaren samt komma med tips
och hjälp.
Följa upp alla nya mycket bättre
Jobba på temakvällar/träffar där domarskap duskuteras i grupp. Då kan vi dels stötta yngre men också
lyfta/diskutera frågor som kanske leder till en "samsyn" till slut.
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Umgås med varandra, och tagga för nästa säsong
Se till att ge yngre lovande domare coachning
Erbjuda gemenskap
Ge hårdare straff för de som beter sig illa. På sikt kommer det ge en attraktivare sport att döma
Mer ingående stöttning med mer OBS så att de känner sig uppskattade
Stöttning och handledning
Tydlig stöttning under säsong.
Ta hand om dig. Lyssna på vad dom behöver och vill. Inte vad alla andra vill
Bättre arvoden
Svårt att säga
Tänka på arbetsklimat, ersättning och mängden matcher
Bör hjälpas första året med fadder eller ldo
Ha matchvärdar på ungdomsfotbollen för att stävja bekymmer med ledare och föräldrar som inte sköter
sig.
Mer observationer för att utveckla och stödja.
Obsning, coachning arbeta med föreningarna. Tredomarsystem
Faddrar
Vara ärliga och ge dem lämpliga utmaningar.
Mentorsverksamhet på distriktsnivå för att nå ut till de unga domarna och erbjuda dem stöd, samt
aktiviteter inom domarkåren vid sidan av matcher för att skapa ett engagemang bortom att enbart tjäna
pengar.
Rättvis tillsättning, stöttnining och fadderverksamhet för de yngre.
Avlöna ett antal drivna personer i förbunden som är aktiva i denna fråga
Ta ansvar
Vet ej
Jobba aktivt och följa upp. Att träffas eller ha någon som ringer och undrar hur det går eller om man har
funderingar tror jag räcker långt!

Övriga tankar/synpunkter?
9 svar

Nej
https://docs.google.com/forms/d/1JHOi-FKRhm9o0qulnnsZd5dZ86hjvHBTGsWs4SnOBL4/viewanalytics
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Tack för mig!
inte bara följa stjärnskott.
Lycka till. 😀
Införa skattebefriade resor till och från match. Alternativt höja researvodet rejält.
Var tydlig mot domare vilka utvecklingsvägar som ﬁnns. Sen också vara tydlig med att domaren själv har
ansvar att ta initiativ. Tycker man nåt är fel måste man våga lyfta det, inte sitta hemma å gnälla eller prata
bakom ryggen på varandra som domarkollegor. Vi måste visa alla kollegor respekt i alla lägen. Så är det
inte alltid! Vi är olika men alla skall ha respekt.
Fråga vad vi förväntar oss av de yngre nya domarna
Hoppas inte det blir en skrivbordsprodukt //Lycka till!
Tur att vi äldre ﬁnns kvar än
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