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Välkomna till en ny säsong! 
Västergötlands Ishockeyförbund Funktionärskommitté inbjuder till följande utbildningar för 
säsongen 2022 – 2023 

Nedan är kommande utbildningar som Funktionärskommittén handleder under säsongen. 
Huvudfokus med utbildningarna är att främja en bättre och bredare domarverksamhet. Via 
våra sociala kanaler och planscher i ishallarna marknadsför vi dessa utbildningar. 

Att du som matchfunktionär genomför utbildning är viktigt, det skapar förutsättningar för 
spelarna att få spela i en miljö där domare och sekretariatspersonal är kunniga på regler och 
bidrar till en schysst kultur kring ishockeyn. 

• Distriktsdomare
• Distriktsdomare ”Light”
• Föreningsdomare steg 1 och steg 2
• Domaransvarig i förening (DAIF)
• Matchfunktionär/ matchvärd
• OVR/ OVR-LIGHT
• Ishockey - med respekt och en schysst kultur



UTBILDNINGAR FUNKTIONÄRSKOMMITTÉ 2022 – 2023 

DISTRIKTSDOMARE 

INFORMATION: Du som gör din 1: a respektive 2: a säsong genomför utbildning fre - sön där 
utbildningen omfattar, regelkunskap, fysiska tester det kommer vara såväl ispraktik som 
praktisk teori. 

Du som dömt mer än två år på distriktet går utbildning lör - sön. Syftet med denna utbilning 
är att repetera tidigare kunskaper samt att uppdatera dig i regelnyheterna. Även denna 
utbildning omfattar ispraktik och teori. Båda utbildningarna syftar till att ge dig en bra 
verktygsväska inför säsongen. 

MÅLGRUPP: killar och tjejer som är intresserade av att döma ishockey och är äldre än 16 år. 
Du bör helst ha dömt några år i egen förening och/eller på distriktets light-nivå. Bedömer du 
däremot att du är rätt person för rollen som domare så tveka inte på att ansöka. 

PLATS: Scandic Hotell, Skövde 

TID: 9–11 september 

KOSTNAD: 3 600: - fredag-söndag och 3 100: - lördag-söndag 

KONTAKTPERSON: Robin Larsson 0735–254262 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd och godkänd utbildning får domaren möjlighet till att döma följande serier: 
Hockeytrean, J20, J18, A-pojk och damishockey i div 1 och neråt. Funktionärskommittén 
anpassar nivån för varje enskild individ. Det vi tittar på vid tillsättning är både personliga 
egenskaper och fysisk kapacitet. Speciellt viktiga egenskaper är skridskoåkning, regelkunskap 
och kommunikation. Du har en bra personlighet och uppvisar en god kamratanda gentemot 
dina kollegor. 

Separat inbjudan till utbildningen skickas ut under våren 2022 via Västergötlands 
Ishockeyförbunds kanaler. 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 

Kolla gärna in på Facebookgruppen ” ishockeydomare Västergötland ” för aktuell 
information. 

Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 
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https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
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DISTRIKTSDOMARE ”LIGHT” 

INFORMATION: Utbildningen kommer att genomföras på tre olika orter i regionen. 
Utbildningen omfattar en dag och genomförs 18/9 i Ulricehamn och i Grästorp, samt den 
25/9 i Skövde. Utbildningen kommer att omfatta: regelkunskap, ispraktik, värdegrund samt 
grundläggande kunskaper kring TSM1. 

MÅLGRUPP: Killar och tjejer som vill lära sig döma ishockey på helplan. Du bör ha genomfört 
utbildning UD1 (Anpassade spelformer) samt UD2 linjedomare i förening. 

PLATS: 3 utbildningsorter i Västergötland 

TID: 13 augusti, 10 respektive 17 september kl.9:00-16:00 

KOSTNAD: 700: - 

KONTAKTPERSON: Robin Larsson 0735–254262 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd och godkänd utbildning är tanken att du som domare ska kunna döma U13- 
U15 i egen förening och i närliggande föreningar. Du ska också kunna ingå i ett distriktsteam 
och döma U16 som LD. Funktionärskommittén anpassar nivån för varje enskild individ och 
tillsätter Huvuddomare för U13-U15. Det vi tittar på vid tillsättning är personliga egenskaper 
och fysisk kapacitet. Speciellt viktiga egenskaper är skridskoåkning, regelkunskap och 
kommunikation. Du har en bra personlighet och uppvisar en god kamratanda gentemot dina 
kollegor. (Avståndet till matcherna och möjligheten till samåkning blir också en faktor vid 
tillsättning). 

Separat inbjudan till utbildningen skickas ut under 2022 via Västergötlands Ishockeyförbunds 
kanaler 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 

Kolla gärna in på Facebookgruppen ” ishockeydomare Västergötland ” för aktuell 
information. 

Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 

1 TSM är ishockeyns datasystem som har ett antal olika moduler för att redovisa matcher, tillsätta domare, 
rapportera straff mm. Vi kommer att gå igenom hur du hanterar domarmodulen och hur tillsättningen 
fungerar. 

https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
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FÖRENINGSDOMARE NIVÅ 2 

INFORMATION: Utbildning är inriktad på att vara Linjedomare. Utbildningen omfattar 
följande: Vision och värdegrund. Rollen som linjedomare. Fokus på reglerna Icing och 
Offside. Positioner, åkmönster och agerande som Linjedomare i olika situationer. 

MÅLGRUPP: Steg 2 är en påbyggnad på Steg 1 och är helt inriktad på ör dig som ska döma 
som linjedomare på helplan i ungdomsmatcher. Du behöver ha genomfört föreningsdomare 
Steg 1 och dömt anpassade spelformer innan du genomgår denna utbildning. 

PLATS: DAIF i din förening ansvarar för att genomföra utbildningen i er förening. 
Utbildningen genomför i egen ishall alternativt ihop med någon grannförening. 

TID: 3 h + ev. ispraktik 

KONTAKTPERSON: DAIF i egen förening (Johan Bredberg 0706–189380, DAIF Västergötland) 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd och godkänd utbildning får domaren vara Linjedomare på U13-U15. DAIF 
ansvarar för att du som domare får lämpliga matcher i din förening. 

Inbjudan till utbildningen genom respektive förening. 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 
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FÖRENINGSDOMARE NIVÅ 1 & MATCHLEDARE FÖR ANPASSADE SPELFORMER 

INFORMATION: Utbildning är inriktad på att döma ”Anpassade spelformer”. U8-U12 på 
mindre plan spel 3-3. Utbildningen omfattar: Vision och värdegrund. Din roll som domare 
och matchledare, inklusive rörelsemönster och agerande. Spelreglerna för anpassade 
spelformer. Utbildningen omfattar också några av de grundläggande reglerna vid spel på 
helplan. 

MÅLGRUPP: Steg 1 är för dig som ska genomföra din första domarutbildning, eller för dig 
som vuxen som ska vara matchledare vid spel enligt reglerna för anpassade spelformer. 

PLATS: DAIF i din förening ansvarar för att genomföra utbildningen i er förening. 
Utbildningen genomför i egen ishall alternativt ihop med någon grannförening. 

TID: 3 h + ev. ispraktik 

KONTAKTPERSON: DAIF i egen förening. (Johan Bredberg 0706–189380, DAIF Västergötland) 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd och godkänd utbildning får du vara domare alternativt matchledare för U8- 
U12 som spelar enligt ”Anpassade spelformer. DAIF i din förening ansvarar för att du som 
domare får lämpliga matcher. I U8-U9 används matchledare i U10 är det valbart och i U11- 
U12 så används föreningsdomare. 

Inbjudan till utbildningen genom respektive förening. 

Vid samarbete (redovisa lärogrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 
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DOMARANSVARIG I FÖRENING (DAIF) 

INFORMATION: Utbildningen omfattar utbildarrollen och coachrollen. Utbildningen 
kommer att omfattata; vision och värdegrund, vi kommer lägga extra fokus på 
utbildningspaket UD1 och UD2. Vi kommer även ge tips på hur du agerar i din roll som DAIF 
och ge grunderna i TSM. 

Förening som ska deltaga i seriespel måste ha en fungerande DAIF:are i föreningen. Med 
fungerande menas att DAIF:aren genomgår av förbundet arrangerad DAIF utbildning. 

De föreningar som inte har en utbildad DAIF:are enligt VIF tävlingsbestämmelser. Kommer 
att påverkas av följande beslut vilket tagits av Västergötlands Tävling -och 
Funktionärskommitté. 

• Inga tillstånd kommer att beviljas för att arrangera eller delta i cuper eller
internationella träningsmatcher. Detta gäller alla lag i föreningen!

• Vid domarbrist kommer de föreningar med utbildad DAIF:are att prioriteras

MÅLGRUPP: Utbildningen är anpassad för dig som är DAIF i din förening. Du kommer 
tillsammans med föreningens ledare och styrelse överens om hur tillsättning av domare till 
U8-U12 och linjedomare U13-U15 ska ske. Du tycker att domarna har en viktig roll i våra 
ungdomsmatcher och du drivs av att se domarna utvecklas i föreningen. I din roll är du en 
nyckelfunktion och fungerar som en lagledare för föreningsdomarna i din förening. Du 
ansvarar för att följa upp och stötta föreningsdomarna i deras insatser. Via dig så lägger vi 
grunden för och utvecklar duktiga föreningsdomare. En del av föreningsdomarna kommer på 
sikt utvecklas som distriktsdomare i vår verksamhet i Västergötland, kanske efterhand även 
utvecklas vidare mot nationell eller internationell- nivå. 

TID: 27 augusti kl 9-16 

KONTAKTPERSON: Johan Bredberg 0706–189380 

PLATS: Idrottens hus Skövde 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg av Västergötland och kan vägleda 
föreningsdomarna i din förening. Du får också tillgång till aktuella utbildningspaket för 
föreningsdomare UD1 och UD2 domare. 

Separat inbjudan till utbildningen skickas ut under våren 2022 via Västergötlands 
Ishockeyförbunds kanaler. 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 
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Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 

MATCHFUNKTIONÄRER 

INFORMATION: Utbildningen omfattar sekretariatets olika roller, vad som är viktigt att tänka 
på. Vi kommer att gå igenom samspelet med domarna och hur ni som båsfunktionärer ska 
samarbeta med dem. Utbildningen kommer även omfatta rollen Matchvärd som är en ny 
funktion i distriktet. Vad gäller regler kommer vi gå igenom grunder kring utvisningar, de 
olika straffen. Fokus kommer att vara på reglerna kring ”först ut, först in”, kvittning och 
uppskjutna straff. Vi kommer också att belysa de regelnyheter som kommit till säsongen 

Arrangerande förening skall tillsätta matchfunktionärer enligt Svenska Ishockeyförbundets 
spelregler för ishockey – senior och junior 2022 - 2023 regel 30:2. Utbildningen skall ske före 
seriestart. 

MÅLGRUPP: Utbildningen är inriktad på dig som sitter eller ska sitta i sekretariatet på 
matcher i föreningen, utbildningen är anpassad för U13- div 1 

PLATS: Utbildningen genomförs av distriktets utbildare (distriktsdomare) på plats i 
respektive förening. 

TID: Enligt överenskommelse mellan utbildaren och respektive förening. 

KONTAKTPERSON: Johan Bredberg 0706–189380 

ÖVRIG INFORMATION: 

Respektive förening inbjuder till utbildning 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 

Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 

https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
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MATCHRAPPORTERING OVR/ OVR LIGHT 

INFORMATION: Utbildningen omfattar resultatrapportering av matcher samt hur matchens 
händelser ska bokföras, vad gäller mål, utvisningar, och övriga händelser mm och en del 
kring statistik. Vi kommer också tangera vissa regler då de har stor påverkan på hur olika 
händelser rapporteras och påverkar varandra. 

MÅLGRUPP: För dig som ska resultatrapportera matcher i TSM-OVR. I huvudsak inriktat på 
U13-Div1. 

PLATS: På tre orter i distriktet. 

TID: Enligt senare 

KONTAKTPERSON: Johan Bredberg 0706–189380 

ÖVRIG INFORMATION: 

Efter genomförd och godkänt utbildning kommer du att kunna rapportera matcher i egen 
förening upp till den nivå som föreningens TSM ansvarig godkänt. 

Separat inbjudan till utbildningen skickas ut under våren 2022 via Västergötlands 
Ishockeyförbunds kanaler. 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 

Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 

https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
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ISHOCKEY – MED RESPEKT OCH EN SCHYSST KULTUR 

INFORMATION: Västergötlands Ishockeyförbund jobbar ständigt med att skapa en schysst 
kultur inom ishockeyn. Denna utbildning är framtagen i tre olika versioner med olika 
målgrupper. Det finns en utbildning för domare, en för ledare och en för föräldrar. 
Tillsammans har vi ett ansvar för att ishockeyn har normer och värderingar som är sunda och 
där spelare kan få växa upp och utvecklas i en trygg och inkluderande miljö. 

MÅLGRUPP: Domare, tränare, föräldrar men även spelare. 

PLATS: Domarna genomför sin utbildning i samband med distriktskurserna. Övrig utbildning 
genomförs i egen förening. 

TID: Domarkurserna samt i övrigt enligt respektive förening 

KOSTNAD: Ingår i kursavgiften 

KONTAKTPERSON: Johan Bredberg 0706–189380 

ÖVRIG INFORMATION: 

Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) 
med RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information 
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel” 

Aktuella utbildningar finns alltid att finna på. 
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/var 
autbildningar/ 

https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
https://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/forening/Utveckling/varautbildningar/
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund 

 
Kansli: 

E-post: info@vghockey.se 
Telefon: 070-643 10 39 

 
Besöksadress: 

Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49 
541 45 Skövde 

 
Postadress: 

Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49 
541 45 Skövde 
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