Handbok för domare
Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Inledning
Som domare i Korpen Stockholm får du denna handbok. Den
har tagits fram som ett hjälpmedel så att du ska veta vilka dina
åtaganden är och hur du utför dem på bästa sätt. Denna
handbok vänder sig till samtliga lagidrotter i vår verksamhet.

Vilka är Korpen?
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är landets största
motionsidrottsförbund och det finns korpföreningar över hela
Sverige. Korpen erbjuder motion för alla oavsett nivå, kön,
genus, ålder, etnicitet, social bakgrund eller sexuell läggning.

Korpens verksamhetsidé
Korpen gör det enkelt för
människor att sporta och ha
kul tillsammans.

Riksidrottsförbundet
(RF)

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
(SF)

Korpens Värdegrund
Glädje, gemenskap och alla
är välkomna.

Korpen Stockholm

Korpen Stockholms län
(SDF)

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

(förening)
Korpen Stockholm är en
ideell förening med ca
24,000 medlemmar vilket betyder att vi är den största
korpföreningen i landet. Vi bedriver gruppträning, lagidrott
och företagsidrott. För att få delta i vår verksamhet måste man
vara medlem. Som domare i Korpen Stockholm är du medlem
och har rösträtt på årsmötet. Alla medlemmar är dessutom
försäkrade via Folksam. Läs mer om försäkringen på sidan 7.
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Din roll som domare
Som domare i Korpen Stockholm är du vår ambassadör och
vårt ansikte utåt. Du är i många fall den enda personliga
kontakt som våra medlemmar har med föreningen. Ditt
uppdrag är såväl att se till att regelboken efterföljs som att
bidra med god stämning på planen/i hallen. I ditt uppdrag
ingår även att ha kontakt med kansliet och ta emot all
information därifrån. Tillsammans ser vi till att hålla en hög
kvalitet på verksamheten.

Kom i tid
Du ska vara på plats senast 15 minuter innan ditt domarpass
startar. Om du kommer efter matchstart betalar lagen endast
ett halvt arvode för din insats. Har en annan domare påbörjat
att döma matchen har domaren rätt att döma klart den. Har
matchen börjat spelas utan domare är det upp till lagen att
bestämma om de vill att du tar över eller om de vill spela
vidare utan domare.

Frånvaro
Du har ansvar för ditt domarpass. Det innebär att du själv
hittar ersättare vid eventuell frånvaro och meddelar kansliet
vem det blir. För kontaktuppgifter till dina domarkollegor ta
kontakt med respektive idrottsansvarig.

Ha rätt kläder
Du är skyldig att döma i den utrustning du erhållit från Korpen
Stockholm. Det är inte tillåtet att döma i gamla Korpen-kläder
då vi har avtal med Nike & Intersport.
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Följ regelboken
På www.korpenstockholm.se hittar du aktuell regelbok för den
idrott du dömer. Det ingår i ditt uppdrag att vara inläst på
denna.

Resultat
Efter varje match skall du rapportera in resultaten så snabbt
som möjligt, dock senast 12 timmar efter avslutat domarpass.
Detta görs via www.korpenstockholm.se.

Domarmöten/utbildningar
Ditt uppdrag innebär också att närvara vid samtliga
domarmöten och utbildningar. Närvaro på träffarna är en
parameter för att få större valmöjligheter till domarpass.

Sociala medier
Tänk på att inte ”skriva av dig” på sociala medier. Om det
uppstått en incident i en match, ta det med lagidrottsansvarig.
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Domararvode
Lagen betalar arvodet på plats. Om lagen begär kvitto måste
du som domare skriva det (annars behöver lagen inte betala).
Kvittomall finns på hemsidan. Från och med april 2017 gäller
Swish-tvång. Detta innebär att alla domare ska ha Swish för att
ta emot sitt arvode. Swish underlättar betalning av arvodet och
minskar kontantflödet.
Som domare i Korpen Stockholm förbinder du dig att
inkomstdeklarera det domararvode du får in under året.

Walk-over (WO)
Vid lämnad WO förlorar laget matchen. Lämnar ett lag tre
WO utesluts laget ur seriespelet och samtliga resultat
annulleras. Laget är själva ansvariga för att meddela dig som
domare om de lämnar WO, detta senast två timmar innan
matchstart. Annars räknas det som att de inte hört av sig och
de får betala dubbel WO-avgift.
Du som domare är ansvarig för att skicka in ifylld WOblankett efter säsongen. Denna återfinns på hemsidan och en
utbetalning görs från kansliet. För att få pengarna den 25:e
måste blanketten vara inskickad senast den 10:e samma
månad. Blanketten ska vara oss tillhanda senast fyra veckor
efter säsongsavslut.

Försenad matchstart
Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden.
Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma det lag som
finns på plats segern på WO.
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Domarcoachning
Vi arbetar kontinuerligt med att coacha och stötta våra
domare. Våra domarcoacher är där för att hjälpa er utvecklas
och bli ännu bättre, de ska därför bemötas med respekt. När en
domarcoach tittar på er sker detta dolt under första halvan av
matchen för att få en rättvis bild av hur du dömer. Därefter
presenterar sig coachen, ger tips och råd för utveckling och
tittar sedan på andra halvlek/efterföljande matcher för att se
om du tagit till dig av råden.

Fair Play
Korpen Stockholm jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en
idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska
genomsyra all vår verksamhet - både seriespel, cuper och
träningar.
Vi vill att du och de två lagkaptenerna ska hälsa på varandra
inför varje match och där pratar lite om hur du vill ha det på
planen och att lagkaptenerna är ansvariga för sitt lags
uppförande. I första omgången av varje ny säsong vill vi också
att ni samlar bägge lagen innan matchstart, hälsar välkomna
till säsongen och drar de viktigaste kring uppförande och ev.
regeländringar.
Om någon spelare beter sig illa har vi en Påföljdskommitté
som utdömer bestraffningar. På vår hemsida under LagidrottAvstängda spelare kan ni alltid se vilka spelare/ledare som är
avstängda och under vilken tidsperiod.
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Påföljdskommittén
Vår påföljdskommitté arbetar aktivt med att ta beslut i
tävlings- och bestraffningsärenden inom alla idrotter i vår
förening. Eftersom vi bedriver motionsidrott och inte elitidrott
så är kommittén ganska hårda i sina beslut.

Skriva en anmälan
Alla grova förseelser ska anmälas till Påföljdskommittén. Med
grov förseelse räknas direkt rött kort i fotboll, matchstraff 2 i
innebandy och grovt matchstraff i rinkbandy. Lindriga
utvisningar (två gula kort eller ej riktat könsord i fotboll,
matchstraff 1 i innebandy, lindrigt matchstraff i rinkbandy) ska
inte anmälas utan där får spelaren bara en match automatisk
avstängning.
Om en anmälan ej skrivs kan konsekvensen bli att du blir av
med domarpass.
Incidenter där lag, spelare eller ledare beter sig illa men som
inte är så pass grovt att det är anmälningsbart ska rapporteras
till lagidrottsansvarig på kansliet. En grov utvisning innebär
även en straffavgift på 300 kr för laget.
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Samarbetspartners
Korpen Stockholm har Intersport, Nike, Hallmans.nu,
Butterfly/TTEX, Cardskipper samt Martin & Servera
Restaurangbutiker som samarbetspartners och kan därför
erbjuda er som medlemmar en rad fina erbjudanden. Ni har
alltid 15% rabatt på Nikes produkter hos Intersport och på
pokaler och medaljer hos Hallmans.nu. Visa upp ditt digitala
medlemskort från Cardskipper för att ta del av erbjudandena.

Försäkring och medlemskap
Samtliga domare och spelare i föreningen är försäkrade via
Folksam och är medlemmar i Korpen Stockholm.
Om du som domare eller någon av spelarna skadar sig på ett
sätt som kräver läkarvård ska en skadeanmälan göras.
Skadeanmälan och mer information om försäkringen hittar du
på www.korpenstockholm.se under rubriken
Lagidrott/Försäkring. För att underlätta skadeanmälan är det
bra att ha Korpens försäkringsnummer K65500 till hands.

Övrig information
Om ni behöver komma i kontakt med Korpen Stockholm så
finns vi på info@korpenstockholm.se eller 08- 699 63 80.
För att hitta kontaktuppgifter till respektive idrott, vänligen
kolla på vår hemsida www.korpenstockholm.se
Korpen Stockholms Motionsidrottsförening
info@korpenstockholm.se
08 – 699 63 80
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