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Avsnitt 1: Domarens roll i idrotten
Tävlingsidrottens grund är att alla tävlar under samma förutsättningar och bedöms lika i 
enlighet med gällande regler. Domares uppgift är att dela ut poäng för utförda tekniker till 
sin bästa förmåga och med största möjliga rättvisa. Förutom det skall domare bidra till en 
trygg idrottsmiljö, utan doping och onödig risk för skador.

Avsnitt 2: Kriterier för domare 
En nationell domare skall vara minst 18 år och genomgått den årliga grundläggande 
domarutbildningen med godkänt resultat. För lokala tävlingar rekommenderas att domaren 
är ett år äldre än de som tävlar dock ej yngre än 14 år. Domaren skall ha möjligheter till 
regelbunden träning i de praktiska delarna och bedömning  av tävlingssituationer med 
tävlingstränande.

Avsnitt 3: Domarlicens
För att bli nationell domare eller att förnya sin licens krävs att man går SvJJF:s 
grundläggande domarutbildning väljer en eller flera tävlingsformer och därefter göra ett 
domartest. Om man är ny eller söker för en tävlingsform man tidigare inte haft licens för 
skall även ett praktiskt test genomföras. Efter godkänt resultat och lämplighetskontroll, 
som genomförs av styrelsen för SvJJF, utfärdas en licens som gäller ett år. 

Avsnitt 4: Specialiserad domare
För att få ett uppdrag som överdomare, domarutbildare eller bli internationell domare krävs 
extra utbildning och ytterligare test. Dessa uppdrag tidsbestäms av SvJJF:s styrelse.



Avsnitt 5: Överdomare 
a. På alla tävlingar skall det finnas en överdomare. 
b. Överdomaren ansvarar för att tävlingen genomförs på ett sportsligt och korrekt vis. 
c. Överdomaren skall samla alla domare för genomgång före varje tävling. 

Avsnitt 6: Domarklädsel
a. På nationella tävlingar gäller den klädkod för domare bestämd av SvJJF. 
b. På internationella tävlingar gäller den klädkod för domare bestämd av JJIF.

Avsnitt 7: Domarersättning 
a. Grundläggande ersättning för domare är kostnader i samband med resa efter överens-       
kommelse med arrangören. 
b. På tävlingar som är längre än 4 timmar ska domarna erbjudas kost och dryck under 
tävlingens genomförande.
c. Domare som måste påbörja sin resa före kl 06:00 för att hinna i tid till tävlingen skall 
erbjudas logi dagen före tävling. Domare som avslutar sin resa efter kl 01:00 dagen efter 
tävlingens avslutande skall erbjudas logi tävlingsdagen. 

Avsnitt 8: Domarens jurisdiktion 
a. Domare med nationell licens får inte döma utanför norden utan medgivande från SvJJF. 
Ansökan om detta skall ske i god tid. Domare med internationell licens har rätt att döma 
utomlands där den licensen gäller. 
b. Domaren är skyldig att tillse att tävlingen som domaren dömer i fyller de krav som finns i 
gällande regelverk. Eventuella undantag skall tydligt anges i sanktionsansökan och vara 
beviljade av SvJJF. Avvikelser skall omedelbart anmälas till överdomaren. 

Avsnitt 9: Domarens uppträdande 
a. Domare skall alltid uppträda på ett korrekt sätt.
b. Domare skall bidra till trygg idrottsmiljö genom sitt agerande.

Avsnitt 10: Återkallelse av domarlicens 
a. Om domaren bryter mot reglerna som gäller officiella representanter för SvJJF kan 
domarlicensen återkallas. 
b. Om domaren har betett sig på ett osportsligt eller oacceptabelt sätt, eller har på annat 
sätt skadat idrottens rykte, kan domarlicensen återkallas.

Avsnitt 11: Revidering av regelverk
a. Domarreglementet skall revideras en gång om året.
b. Förslag till förändringar och uppdateringar skickas till styrelsen för SvJJF


