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Bakgrund: Under flera år har tillsättningen av domare till distriktets matcher försvårats pga brist på 
domare. Vi har också fått merkostnader då vi behövt anlita domare från andra distrikt och som då 
har fått ersättning för högre resekostnader. När utbildningsmodellen gjordes om till separata 
utbildningar för domare och tränare tappade vi ett viktigt incitament för föreningarna att skicka 
deltagare till domarutbildningarna. Att det inte genomfördes utbildningar under ett år och att SBBF 
tog bort möjligheten att få bidrag för varje deltagare har också bidragit till att vi haft betydligt färre 
domare senaste säsongerna.  

Tävlingsutskottet har med denna bakgrund, på uppdrag av styrelsen, tagit fram följande förslag på 
proposition: 

Syfte till propositionen: Få fler domare i Stockholmsdistriktet 

Styrelsens förslag till beslut på årsstämma 24 mars 2020 

Att från säsongen 20/21 är det obligatoriskt att alla föreningar ska ha minst en domare per 5 lag som 
deltar i distriktsverksamheten, med 3 lag eller fler, från U13 och uppåt, det vill säga 3-5 lag=1 
domare, 6-10 lag=2 domare, 11-15 lag=3 domare osv. Dessa ska döma regelbundet i distriktets 
matcher, med regelbundet menas minst 4 seriematcher i U13-matcher och uppåt, per månad. Om 
detta inte uppfylls åläggs föreningarna en avgift på 1600 kr/saknad domarplats 

Att höja anmälningsavgiften med 50 kr för alla deltagande lag, från U-13 och uppåt, som går till en 
fond där domarhandledning prioriteras. 

Att StBDFs styrelse ska driva frågan hos SBBF om att slå ihop Matchledare A & B till en enda 
utbildning med reducerad kostnad (1 200 kr). Baka in FIBA, Cleverservice, tillsättning och annat 
praktiskt i denna för att inte också behöva genomföra en repetitionskurs på kansliet. Föreslå för SBBF 
om den gamla modellen där teori och praktik blandas under en kursdag vid utbildning 

Att StBDFs styrelse ska driva frågan hos SBBF att låta erfarna basketspelare gå förbi Matchledar-
utbildningen och gå direkt på Nivå 1 eller 2. 
 
 

 

 


