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 Introduktion 
 
 Fastställande 

Denna version av Domarbestämmelser har fastställts av Tävlingskommitté 2019-06-30 att 
gälla fr.o.m. 2019-07-01.  
 
 
Domarbestämmelsernas disposition 

Domarbestämmelserna är indelat i fem huvudavdelningar: 
 

• Statuter och administrativa bestämmelser (A) 

• Regler för domarutbildning (U) 

• Regler för domarexamen (E) 

• Regler för upprätthållande av domarlicens (L)  

• Regler om/för överdomare (D)  

• Regler om/för examinator (X) 

 

Dispositionen följer så långt som möjligt SvFF:s uppdelning i Tävlingsbestämmelser (TB) men 
markerar, för att undvika sammanblandning med TB, bestämmelserna med andra bokstäver än de 
som anges i TB.  
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  Statuter och administrativa bestämmelser (A) 
 
  Tillämpning och säsongsindelning 

 A.1. Dessa domarbestämmelser fastställs av SvFF:s Tävlingskommitté.  
 

 A.2. Tillämpning 
1. Domarbestämmelserna (DB) är underordnade SvFF:s Tävlings-

bestämmelser (TB).  
2. Tillägg, ändring eller borttagning av paragraf i TB skall tillämpas på 

motsvarande sätt i DB.  
3. Vad som i DB avses med ”domare” omfattar endast domare med licens. 

 
 A.3. Aktivitetssäsong 
  Säsong för domaraktivitet är 1 juli – 30 juni (jfr TB S.3). 
 
  Disciplinärenden 

 A.4. Svart kort 
Domare som utdelar svart kort skall, så snart möjlighet finns, skriftligen redogöra för 
den situation som förorsakat det svarta kortet samt vilka regelöverträdelser som 
gjorts. Rapport lämnas till överdomaren (ÖD) och skall inkluderas i tävlingsrapporten.  
Se vidare TB T.1. 

  
  Domarkategorier  

 A.5. Bokstavskoder och domarkategorier 
  A FIE A 
  B FIE B 
  C EFC C 
  P  FIE Provisional (examinerad, men måste fullfölja observationstävling) 
  E Förbundsdomare 
  F Distriktsdomare     
 
  Svensk domarlicens 

 A.6. Krav på domarlicens 
1.   Domarlicens är ett krav för domare som officiellt representerar SvFF eller (om 

inte tävlingsarrangören anger annat) klubb som deltar i tävling utom-lands.  
2.   Licensavgiften är: 

0 kr för internationella domare (A, B, C och P) 
0 kr för förbundsdomare 
0 kr för distriktsdomare.  

3.   SvFF betalar avgift för FIE- eller EFC-licens i det fall det krävs för att fullgöra 
uppdrag för SvFF:s räkning. 
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          Representationsbestämmelser 

 A.7. Representationsbestämmelser 
1. Föreningsbyte skall skriftligt meddelas SvFF senast en (1) månad innan byte 

sker.  
2.  Domare kan på enskild tävling representera annan förening än den egna om 

behov uppstår och möjlighet finns (”hyra av domare”). Vid sådan 
representation skall hänsyn tas till domarens eventuella dubbla jäv.  

3.   Utländsk medborgare får representera svensk förening och beviljas svensk 
domarlicens om vederbörande  

a) är medlem i svensk förening ansluten till SvFF, och 
b) kan skriftligen uppvisa intyg om annan nations domarlicens eller 

internationell licens eller på annat sätt påvisa innehav av aktuell 
licens, eller genomgår svensk domarexamen med godkänt resultat 

4.   Domare med internationell domarlicens skall, för att representera SvFF, utses 
av SvFF:s domarkommission i det fall vederbörande ej är kallad till 
domaruppdrag av FIE. 
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Regler för domarutbildning (U) 

 
  Distriktsdomare 

 U.1. Distriktsdomarkurs 
1.  Distriktsdomarkurs kan vid behov arrangeras av antingen förening, 

distriktsförbund eller SvFF:s domarkommission. 
2.  Alla personer med medlemskap i till SvFF knuten förening äger rätt att delta i 

distriktsdomarkurs, även personer som redan innehar domar-licens.  
3.  Distriktsdomarkurs skall vara annonserad via inbjudan på SvFF:s officiella 

hemsida fyra veckor före kursens start och vara öppen för deltagare från andra 
distrikt eller föreningar än arrangörens. 

4.  Tidpunkt för distriktsdomarkurs skall vara så förlagd att tidsramen för 
examination kan hållas (jfr E.1. 2). 

5.   Arrangören är ansvarig för kursens ekonomi, införskaffande av kurs-litteratur 
och kurslokal, engagemang av kursledare och examinator(er) samt kostnad för 
dessa (jfr E.1.10). 

6.   Kurslitteratur skall vara godkänd av SvFF. 
7.   Kursledare skall vara godkänd av SvFF:s domarkommission. Arrangör av 

distriktsdomarkurs kan fritt välja kursledare från domarkommissionens lista 
över godkända kursledare. 

 
 
  Förbundsdomare 

 U.2. Förbundsdomarkurs är ej obligatorisk inför förbundsdomarexamen.  
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  Regler för domarexamen (E)  
 
  Distriktsdomare 

 E.1. Examination för distriktsdomarlicens 
1. Examinand i distriktsdomarprov skall, för att erhålla distriktsdomarlicens (F), 

under examinationens kalenderår uppnå en ålder av lägst 16 år.  
2.  Examination av distriktsdomare skall, inkluderande såväl teoretiskt som 

praktiskt prov, vara genomförd senast tre (3) månader efter distriktsdomar-
kursens avslut. 

3.   Distriktsdomarexamination skall genomföras av FIE-domare som skall inneha 
FIE-licens för det vapen examinationen gäller samt vara godkänd av SvFF:s 
domarkommission. 

4.   Maximalt sex examinander är tillåtna för observation av en och samma 
examinator. 

5.  Examinationens teoretiska prov skall föregå det praktiska provet och vara 
förlagt före, eller i samband med, den för examinationen avsedda tävlingen. 
Examinator skall övervaka och rätta detta prov (jfr X.5.c.2). 

6.  Examinand som ej är godkänd i det teoretiska provet äger ej rätt att deltaga i 
det praktiska provet. 

7.   Teoriprovet skall bestå av  
a) 30 allmänna flervalsfrågor frågor varav 21 måste vara rätt besvarade 
b) 15 flervalsfrågor frågor gällande det vapen som utgör examinationen 

varav 10 måste vara rätt besvarade. 
      Tillåten provtid skall vara 45 minuter. 
      Straffpocket skall vara tillåtet hjälpmedel.  

8.   Det praktiska provet skall genomföras under följande kriterier: 
a) Examinand skall närvara på tävlingsdagens domarmöte 
b) Examinand skall, under observation av examinator, agera match-

domare under inledande pouleomgång(ar) samt följande direkt-
eliminationsmatcher, utgörande högst Tablå 16. 

c) Examination skall genomföras i lägst åldersklassen Kadetter och 
tävlingens status skall vara av lägst Mastersklass och vara godkänd av 
domarkommissionen.  

d) Den klass i vilket examinationen genomförs skall innehålla så många 
tävlingsdeltagare att examinator bereds god tid att observera 
maximalt sex examinander (jfr E.1.4 och X.5.c.5). 

9.    Examinand som är godkänd i det teoretiska provet men ej i det praktiska 
provet har möjlighet att genomföra nytt praktiskt prov inom sex (6) månader 
efter genomfört godkänt teoriprov. Därefter måste nytt teoriprov genomföras. 

10. Kostnad för examinator(er) skall bäras av kursarrangören.  
11. OBS! Examination av distriktsdomare får ej förekomma på svenska mästerskap! 
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  Förbundsdomare 

 E.2. Examination för förbundsdomarlicens  
1.  Examinand i förbundsdomarprov skall, för att erhålla förbundsdomar-licens (E), 

under examinationens kalenderår uppnå en ålder av lägst 18 år.  
2.   Nominering till förbundsdomarexamen görs av SvFF:s domarkommission efter 

bedömd lämplighet och efter uppfyllande av följande kriterier:  
a) ha varit licensierad distriktsdomare under minst 12 månader 
b) uppfylla de krav för domaraktivitet som anges under L.4. 

3.   Examinanden skall under tävlingsdagen fullgöra normalt domaruppdrag och 
därför också vara anmäld som domare på System Ophardt. 

4.  Examinering skall genomföras av två FIE-domare, vilka båda ska inneha FIE-
licens för det vapen examinationen gäller samt vara godkända av SvFF:s 
domar-kommission. 

5.   Maximalt åtta examinander är tillåtna för observation av två och samma 
examinatorer.  

6.   Examinationen skall bestå av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska 
delen kan genomföras för varje examinand närhelst det ges tid under dagen.  

7.   Teoriprovet genomförs enligt följande: 
a) Examinanden drar fritt ett exemplar från ett urval av fråge-formulär, 

vilka var och ett har ett blandat innehåll av tre situationsfrågor. 
Examinatorn läser frågorna från frågeformuläret och examinanden 
besvarar dessa muntligt. 

b) Svarstid för frågorna skall motsvara den tid domaren har på sig för att 
fatta motsvarande beslut under match. 

c) Minst två av de tre frågorna måste vara rätt besvarade. 
8.   Det praktiska provet skall genomföras under följande kriterier: 

a) Examinanden genomför under tävlingsdagen normalt domar-uppdrag 
under observation av två examinatorer (jfr X.1 och X.2). 

b) Examination skall genomföras i klassen Herrar Seniorer och tävlingen 
skall vara Lag-SM för seniorer eller SM för seniorer. 

9.   Ekonomi för förbundsdomarexamen skall fördelas på så sätt att examinands 
kostnad skall bäras av denne eller dennes förening. Kostnad för examinatorer 
skall bäras av SvFF:s domarkommission. 

  

  EFC-licens 

 E.3. Examination för EFC C-licens 

Domare med svensk domarlicens kan få EFC C-licens genom att delta som domare på 
ECC-tävlingar och uppnå erforderligt antal tävlingar med betyg 4 eller 5 enligt EFC:s 
bestämmelser (www.eurofencing.info). 
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  FIE-kandidat 

 E.4. Kandidatur till FIE-examen  
EFC-domare kan på uppmaning av domarkommissionen, ansöka om kandidatur till 
FIE:s domarexamen.  Blankett för ansökan finns att ladda ner från FIE:s hemsida och 
insänds ifylld och med bifogat foto till SvFF:s kansli. 

1.  Innehav av förbundsdomarlicens skall ha uppgått till lägst två år. SvFF:s 
domarkommission kan, efter bedömning i enskilt fall, förkorta denna tid. 

2.   Aktivitetskrav för domare skall vara uppfyllt (jfr L.4).  
 

  Internationell domare (FIE) 

 E.5. Examination för internationell domarlicens  
1.   FIE-domarexamen arrangeras och genomförs genom försorg av FIE.  
2.   Information och inbjudan till nominering meddelas via SvFF.  
3.   Nominering till FIE:s seminarier och examination görs efter bedömning av 

SvFF:s domarkommission och efter uppfyllande av de kriterier som anges för 
FIE-kandidats aktivitet (jfr L.4).  

4.   Kostnad för kandidats FIE-examinering skall bäras av SvFF. 
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  Regler för upprätthållande av domarlicens (L) 
 
  Domaranmälan till tävling 

 L.1. Krav på anmälan  
För registrering av aktivitet (jfr L.4) gäller för samtliga i dessa domar-bestämmelser 
angivna domarkategorier: 

1.  För domaruppdrag, då tävlingsinbjudan anger att anmälan skall ske på System 
Ophardt, skall domarens namn av tävlingsarrangören vara anmält senast på 
tävlingsdagen. 

2.  För domaruppdrag då tävlingsinbjudan, för tävling som lyder under TB, anger 
att anmälan ska ske på annat sätt, gäller egen eller arrangörs domarrapport 
som efteranmälan (jfr L.2.1).  

3.   För övriga domaruppdrag utomlands gäller egen domarrapport som 
efteranmälan (jfr L.2.2). 

 
  Domarrapportering 

 L.2. Krav på rapportering  
För registrering av aktivitet gäller för samtliga i dessa domarbestämmelser angivna 
domarkategorier:  

1.   För svensk tävling som är registrerad i Ophardt ska rapportering göras av 
tävlingsledningen genom uppladdning av resultaten i XML-format. 

2.   I tillägg ska överdomaren sända in en enkel domarrapport till 
domarkommissionen med namn på de licensierade domare som dömt i 
tävlingen. 

3.    Ansvarig att insända domarrapport efter tävling utomlands är den enskilde 
domaren. 

 
 
  Domaraktivitet 

 L.3. Aktivitet  
Aktivitet tillgodoräknas den som fullgör uppdrag i form av 

1. Inhyrd domare eller pliktdomare (jfr TB O.4.3 och TB O.4.4)  
2. Överdomare 
3. Examinator  

 
Endast en domaraktivitet per tävlingshelg kan tillgodoräknas en domare. Endast 
tävlingar registrerade i Ophardt är giltiga för registrering av domaraktivitet. 

 

 

  Aktivitetsbestämmelser  

 L.4. Aktivitetskrav  
För att fortsatt behålla sin domarlicens skall domare under tävlingssäsongen (1 juli – 
30 juni) ha minst två registrerade domaraktiviteter.  
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Domare som för första gången erhållit domarlicens under en tävlingssäsong får 
licensen förnyad till nästa tävlingssäsong: 

1. I de fall licensen erhållits senast den 31 december, krävs ytterligare en 
registrerad domaraktivitet under samma tävlingssäsong. 

2. I annat fall utan ytterligare aktivitetskrav. 
 
Domare kan vid särskilda händelser (t ex utlandsstudier) få anstånd med 
aktivitetskravet under max en säsong efter ansökan hos domarkommissionen. 
 
Som enskild aktivitet räknas domaruppdrag som utförs på tävling som är arrangerad 
som separat turnering. 

   
  Undantagna från Domarbestämmelsernas aktivitetskrav är domarkategorierna 

• FIE A 
• FIE B 
• EFC C 
• FIE P 

      vilka omfattas av FIE:s respektive EFC:s regler. 
 
 
  Förnyelse av licens  

 L.5. Distriktsdomare 
  Efter förlust av distriktsdomarlicens kan denna förnyas: 

1.   via ny distriktsdomarexaminering om dessa genomförs inom, eller senast efter, 
ett år från datum för förlust av domar-licensen. Examineringen ska 
genomföras på liknande sätt som för förbundsdomare enligt vad som anges 
under E.2.6-7. 

2.   via ny genomgången distriktsdomarkurs med påföljande examinering om mer 
än ett år förflutit sedan datum för förlust av domarlicens.  

 
 L.6. Förbundsdomare 
  Efter förlust av förbundsdomarlicens kan denna förnyas 

1.  via ny förbundsdomarexaminering enligt vad som anges under E.2.3 – 9, om 
denna genomförs inom, eller senast efter, tre år från datum för förlust av 
domarlicensen.  

2. Om mer än tre år förflutit sedan förlust av domarlicens måste ny 
distriktsdomarexamen genomföras via teoretiskt och praktiskt prov dock utan 
obligatorisk distriktsdomarkurs. Efter ytterligare sex månader kan ny 
förbundsdomarexamen genomföras enligt vad som anges under E.1.3 – 11. 
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Regler om/för överdomare (D) 
 
  Kompetenskrav 

 D.1. Kompetenskrav på nationell tävling annan än svenskt mästerskap 
Personer med stor erfarenhet av tävlingsfäktning och med djupgående kunskaper i 
fäktreglementet kan av tävlingsarrangören utses till överdomare. 

 
 D.2. Kompetenskrav på svenska mästerskap. 

Överdomare skall vara utsedd av tävlingsarrangören och skall inneha FIE-licens på 
minst ett av de vapen som mästerskapet omfattar.  
 

  Domaranmälan 

 D.3. Domaranmälan på System Ophardt 
Överdomare som fullgör uppdrag på tävling för vilken anmälan på System Ophardt är 
ett krav, och som är innehavare av domarlicens, skall i likhet med övriga domare vara 
anmäld via System Ophardt  
 

  Aktivitet  

 D.4. Registrering av överdomares aktivitet 
Överdomares aktivitet registreras endast i det fall denne är anmäld till tävling enligt 
D.3 ovan.  
 

  Arbetsuppgifter  

 D.5. Överdomarens arbetsuppgifter 
  De arbetsuppgifter en överdomare har att fullgöra före, under, och efter tävling  
  finns beskrivna i TB O.3. Överdomare får inte, under samma tävlingsdag som  
  uppdrag i form av överdomare fullgörs, agera domare. 
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Regler om/för examinator (X) 

 
  Kompetenskrav 

 X.1. Kompetenskrav för examinator 
  Examinator skall 

1. inneha FIE-domarlicens för det/de vapen examinationen avser 
2. vara godkänd av domarkommissionen och hittas på domarkommissionens lista 

över godkända examinatorer 
 
 X.2. Kompetenskrav på svenska mästerskap. 

Examinatorer (två stycken) skall vara utsedda av domarkommissionen och skall 
inneha FIE-domarlicens på det/de vapen som examinationen omfattar.  
 

  Domaranmälan 

 X.3. Domaranmälan på System Ophardt 
Examinator som fullgör uppdrag på tävling för vilken anmälan på System Ophardt är 
ett krav skall, i likhet med övriga domare, vara anmäld via System Ophardt  
 

  Aktivitet  

 X.4. Registrering av examinators aktivitet 
Examinators aktivitet registreras endast i det fall denne är anmäld till tävling enligt X.3 
ovan. 
 

  Arbetsuppgifter  

 X.5. Examinatorns arbetsuppgifter 
  De arbetsuppgifter en examinator har att fullgöra före, under, och efter tävling  
  är:  

a.   i god tid före examination från domarkommissionen begära och få sig tillsänt 
blanketter och formulär för såväl teoretiskt som praktiskt prov. 

b.   Förbundsdomarprov genomförs enligt vad som anges under E.2 och X.5.c.6 – 7 
nedan.  

c.     Distriktsdomarprov genomförs enlig följande: 
1. Teoriprovet skall genomföras tidigast en vecka före, och senast dagen 

före, den första tävlingsdagen under vilken det praktiska provet skall 
äga rum. Under särskilda omständigheter (organisatoriska skäl, 
tidsbrist mm) kan teoriprov genomföras på morgonen före 
tävlingsstart.  

2. Teoriprovet, med tillåten provtid maximalt 45 minuter, skall övervakas 
och rättas av examinatorn. 
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3. Praktiskt prov får genomföras endast av examinand som erhållit 
godkänt resultat i teoriprovet. 

4. Examinand som skall genomföra praktiskt prov skall obligatoriskt 
närvara vid samma morgons domarmöte. 

5. Examinator skall, under en och samma tävlingsdag observera 
maximalt sex (6) examinander. Sådan observation skall ske under 
inledande pouleomgång(ar) och under direkteliminationen i högst 16-
tablå 

6. För det praktiska provet skall examinatorn använda formuläret 
”Bedömningsprotokoll för examinering av Distrikts/Förbunds-
domare” enligt vad som anges i ”Anvisningar för praktiskt prov”.  

7. Efter provets avslut skall examinatorn till domarkommissionen, så 
snart möjlighet ges, e-posta resultatet av examineringen samt via 
ordinarie postgång insända samtliga protokoll och provsvar för 
arkivering.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SLUT PÅ DOKUMENTET 


