
 

 

GIFDK inbjuder till sommarkurs 

under Gothia Cup! 
För andra året i rad har GIFDK fått ansvar för domartillsättningen på spelfältet 

Gothia Park Academy (Grimbo) och passar i samband med det på att upprepa 

det lyckade konceptet med en kurs för utvecklingshungriga domare. 

Kursens syfte är att: 

 Bygga gemenskap mellan Göteborgs domare 

 Hjälpa deltagarnas personliga domarutveckling 

 Få tips från mycket duktiga och rutinerade instruktörer 

För att ansöka till kursen önskas att Ni: 

 Är medlem i GIFDK 

 Tillgänglig sön 17:e – fre 22:e juli 

 Dömt minst en hel säsong 

 Dömer både som domare och assisterande domare 

 Är positiv, engagerad och bjuder på dig själv 

Kursansvarig och domaransvarig på spelfältet kommer Niklas Orrelid att vara. 

Instruktörer på kursen kommer Leif Lindberg och Alexander Pavlovic att vara. 

Leif har på sin meritlista både en VM och EM final som assisterande domare. 

Lägg där till 220 allsvenska matcher och 77 internationella uppdrag. Bland Leifs 

uppdrag idag finner vi bland annat CDO i Allsvenskan (observatör), UEFA 

Referee Observer och UEFA Core-AD (coach). 

Alexander gjorde på bara 6 år raketkarriär upp till div 1, där han i år gör sin 4e. 

Alexander har även genomgått steg 5 med högsta betyg. 

Andra instruktörer kan dyka upp under veckan. 

 

Kursavgift: 400 kr. Skall vara betald senast två veckor innan kursstart. 

Avgiften går tillbaka till deltagaren i form av profilkläder och mervärden. 

Ersättning för antalet dömda matcher i kursen går tillbaka till den enskilda 

domaren enligt avtalet med Gothia Cup. 

  



 

 

I kursen ingår: 

 Profilkläder 

 Kursintyg 

 Utbildningsdag med utbildning av duktiga instruktörer 

 Praktisk domarträning 

 Föreläsning av fd. FIFA-domare med VM- och EM-finaler på meritlistan 

 Ev. föreläsning/samtal med nuvarande FIFA-HD 

 Flertalet matchobservationer 

 Möjlighet till samtal och tips från domare som kommit långt i sin karriär 

 En trevlig vecka med domarkolleger som brinner för samma sak som dig 

– Att döma fotboll! 

Intresseanmälan sker till gothiacup@gifdk.se senast den 19 juni 

Anmälan bör innehålla: 

 Fullständigt för och efternamn  

 Fullständigt Personnummer 

 Domarnummer 

 Tröjstorlek 

 Telefonnummer 

 Mailadress 

 Antal år som domare 

 HD + AD klassificering 2016 

 Information om du anmält dig till annat spelfält (vi ordnar överflyttning) 

Efter sista anmälningsdag kommer en uttagningsprocess påbörjas av 

kursledningen och GIFDKs styrelse. Svar till ansökande om de blivit antagna till 

kursen eller ej kommer senast 30 juni. 

Vid frågor vänd er i första hand till gothiacup@gifdk.se och i andra hand till 

Niklas Orrelid på telefon 0730-338323 

På en anonym enkät efter förra årets utbildning svarade 

100 procent av deltagarna Ja på följande frågor: 

Skulle du vilja göra en likadan utbildning igen? 

och 

Skulle du rekommendera någon annan att gå samma utbildning? 

Så passa på att ta chansen du med – upplev gemenskapen 

och utvecklas på GIFDKs spelfält under Gothia Cup! 
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