
 
 

 
 

 Policy för Domare, Gråbo Gymnastikförening 
 
Allmänt 
Inom kvinnlig artistisk gymnastik behövs domare då inriktningen är en bedömningssport. 
Det finns olika domarsteg där de första nivåerna på tävling börjar med steg 1-4 . Därefter 
följer steg 5-6, steg 7-10 samt Pokalserier. 
Grenarna som utövas och bedöms är Barr, Bom, Hopp och Fristående. 
Domare Steg 1 gäller för nivåerna 1-4. 
Domare Steg 2 gäller för nivåerna 5-6. 
Domare Steg 3 gäller för nivåerna 7-10 samt Pokalserierna 
 
Vem kan döma? 
För Gråbo Gymnastik förening gäller generellt att vem som helst kan utbilda sig till domare. 
Inga förkunskaper krävs för att gå utbildningen steg 1. För att gå utbildning steg 2 krävs att 
man genomfört steg 1, och också dömt aktivt i steg 1 ett antal gånger. Detsamma gäller 
utbildning till steg 3 domare, man behöver ha erfarenhet av steg 1 och 2 först, samt 
genomgått dessa utbildningar. 
Hur ofta? 
Tävlingar förekommer i regel ett antal gånger på hösten och ett antal gånger på våren. Då 
vi främjar att var och en tävlar utifrån sin egen förmåga har vi som inriktning ingen 
begränsning i antalet gymnaster som kan anmälas och åka på en tävling. Det förutsätter 
dock att vi som förening kan ställa upp med en domare per 4 anmälda gymnaster. Detta 
ställer lite krav på att vi kontinuerligt utbildar nya domare, då nya tävlingssugna 
gymnaster utvecklas hela tiden. 
Arvode 
Som domare har man rätt till ett arvode på 400kr för varje tävling man dömt.  Detta ansöks 
hos vår kassör efter varje tävling och företrädelsevis inom samma månad tävling 
genomförts. Ett mail skickas till Birgitta Jacobsson, bittan04@gmail.com  med namn, vilken 
tävling, datum och steg som bedömts. Generellt sett dömer man en gren per tävling, och 
kan alltså inte följa de egna barnen i alla moment som domare.  Det händer också att man 
som domare ibland helt dömer tävlingar där ens egna barn inte är med. Man kan då också 
begära milersättning. Huvudsakligen uppmanar föreningen att samordna sig med någon 
annan från föreningen gällande transport. Även ledare kan begära milersättning i den mån 
man kör till tävlingar där egna barn ej deltar. 
För eget anordnade tävlingar av Gråbo Gymnastikförening, eller träningstävlingar utgår 
inget arvode. 
 
 
Intresseanmälningar 
Är man intresserad av att döma, kontakta Judith Buchar von Hofsten som håller i 
utbildningar eller ditt barns huvudtränare. Många av våra ledare är utbildade domare 
också. Man måste vara minst 15 år för att tillåtas döma i steg 5-6, och minst 13 år för att 
döma steg 1-4,  i enlighet med Gymnastikförbundets riktlinjer. 
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