
GIFDK 
 

GIFDK bjuder in till sommarkurs under Gothia Cup!  

Hej! 

För tredje 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 våra domare. 

För att ansöka till kursen önskas att Ni: 

 Är medlem i GIFDK 
 Tillgänglig sön 16:e – fre 21:e juli 
 Dömt minst en hel säsong 
 Dömer både som domare och assisterande domare 

 Är positiv, engagerad och bjuder på dig själv 
 

Vad får du? 

 Utbildning av en instruktör i världsklass 

 Flertalet matchobservationer och feedback av vår instruktör 

 Möjlighet att utvecklas i din roll som matchledare 
 Ha otroligt kul med kollegor som brinner för 

samma sak, att döma fotboll! 
 
 

Niklas Orrelid kommer att vara kursansvarig och domaransvarig på spelfältet. 
Niklas har tidigare bland annat varit instruktör i Göteborg och spelfältsanvarig 
för denna kurs förra året, ett uppdrag han skötte med bravur.  

Instruktör kommer ingen mindre än Leif Lindberg att vara. Leif har själv både en 
VM-final och en EM-final på sin meritlista som assisterande domare.  

Idag är Leif observatör både i Allsvenskan samt ute i Europa. Leif är helt enkelt 
en mycket kompetent instruktör som finns till kursdeltagarnas förfogande 
under veckan.  



 

Kursavgift: 420 kr. Skall vara betald senast två veckor innan kursstart.  

Avgiften är ett självkostnadspris för att täcka kostnader för att kunna ha en så 
trevlig upplevelse och bra instruktör som möjligt.  

Ersättning för antalet dömda matcher i kursen går givetvis tillbaka till den 
enskilda domaren enligt avtalet med Gothia Cup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriter:   Leif idag:   
VM Final 2002   CDO i Allsvenskan (Domarobservatör)  
EM Final 2000   UEFA Referee Observer (Domarobservatör)  
2 Semifinaler i Champions League  UEAFA AD Expert  
3 Kvartsfinaler i Champions League  UEFA Core-AD (Coach) 

Allsvenskan: 220  
Internationella: 77 varav 22 CL 

 



Är DU intresserad? 

Skicka din intresseanmälan till gothiacup@gifdk.se senast 19:e juni 

Anmälan bör innehålla: 

- Fullständigt för- och efternamn 
- Fullständigt Personnummer 

- Domarnummer  
- Tröjstorlek 
- Telefonnummer 
- Mailadress 
- Antal år som domare 
- HD + AD klassificering 2017 
- 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:e juni. 

Vid frågor vänd er i första hand till gothiacup@gifdk.se och i andra hand till 
Niklas Orrelid på telefon 0730-338323 

 

Så passa på att ta chansen du med – upplev gemenskapen 
och utvecklas på GIFDKs spelfält under Gothia Cup! 
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