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Välkommen till Fortbildning för 
7 mot 7 domare och 5 mot 5 domare 2022 

 
Dalarnas FF inbjuder Dig till domarkurs i Fortbildning 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll. 
Denna utbildning måste man gå varje år för att döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll annars 
måste man gå en Grundutbildning 7 mot 7 domare och 5 mot 5 fotboll nästkommande år. 
Observera att det är Du som domare är ansvarig för att Du blir anmäld till kursen! 
 
Plats & Dagar Borlänge, Stora Enso Arena 23 mars sista anmälningsdag 4 mars 
 Säter, Ishallen  24 mars sista anmälningsdag 11 mars 
 Falun, Kvarnporten Aulan 29 mars sista anmälningsdag 18 mars 
 Borlänge, Stora Enso Arena 5 april sista anmälningsdag 25 mars 
 Ludvika, Grand Hotel Elektra 7 april sista anmälningsdag 25 mars 
 Mora, Moraparken  12 april sista anmälningsdag 2 april 
 
Förkunskaper Du måste ha gått Grundutbildning för 7 mot 7 domare 2021  eller 

Fortbildning för 7 mot 7 domare 2021.  
 
Kurstid Klockan 17.00 – 21.00 ca (2 timmar teori/ 2 timmar praktisk domarträning ) 
                          Medtag ombyte för den praktiska träningen. 
 
Kursavgift 650:-/deltagare. OBS! Kurskostnaden faktureras föreningen eller domaren 

efter genomförd kurs. Ange i anmälan vem som skall betala kursen. 
 
Anmälan Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 veckor innan kurs. 
 Anmälan sker via vår hemsida: www.dalafotboll.nu/domare eller via 

förenings-inloggningen i Fogis. 
Max 24 deltagare, tidig anmälan ger förtur. Om det 2 veckor innan kurs är 
färre än 6 deltagare ställs kursen in och eventuellt anmälda erbjuds annan 
kurs enligt ovan. 

 
Återbud Återbud senare än en vecka före kurs eller uteblivande från kurs kommer att 

debiteras. ½ kursavgiften behålls i administrationsavgift. 
 
Kallelse Skickas ca 1 vecka före kursstart till föreningsadressen för vidarebefordran 

till anmälda kursdeltagare. 
 
Övrigt * För att vara godkänd och få döma 7 mot 7 och 5 mot 5 fotboll fodras  
 100 % närvaro på kursen och betald kursavgift. 
 * Kvällsfika och utbildningsmaterial ingår i kursavgiften. 
 
Upplysningar Frågor kan ställas till Dalarnas FF 023 - 454 73. 
 
Varmt välkommen med Din/Er anmälan! 
DALARNAS FOTBOLLFÖRBUND/Domarutskottet 

http://www.dalafotboll.nu/
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