
Vad förväntas av dig som domare i Korpen 

Du som domare har en viktig roll i Korpen. Det är du som är ansiktet utåt för Korpen 

och är den som möter våra spelare. Det är viktigt att du behandlar alla med respekt 

och är en ambassadör för Korpen.  

Hemsida 

Längst ner på korpenumea.se finns en flik som heter för domare. Där kan du se 

informationen som du behöver som domare.  

Om du inte kan döma 

Du tar själv ansvar för att byta pass genom att ringa till de andra domarna. Meddela 

till kansliet att du har bytt. Skicka ett mail/sms med vilken dag, tid och plats du har 

bytt samt vilken domare som har tagit över.  

Kläder 

Du har på dig hela och rena Korpenkläder på överkroppen. Om något av lagen skulle 

ha samma färg som dig så se till att du har en extratröja som du kan byta till.  

Händelser på planen 

Kontakta kansliet och berätta vad som har hänt. Försök ta reda på namn. 

Regler  

Regler finns på korpenumea.se under fliken seriespel. Klicka på idrotten som är 

aktuell. 

Rapportera resultat 

Du är ansvarig för att rapportera resultat. Lagledaren kan lägga in resultat för sitt eget 

lag om de vill. 

Medlemskap 

Du som är aktiv domare har ett medlemskap i Korpen. Genom att vara medlem så är 

du försäkrad hos Korpen. Det innebär att du får två gratis fysioterapeutbesök och ett 

gratis läkarbesök om något skulle hända. Du kan också få ett personligt 

träningsprogram om du har ont någonstans. Du kan läsa mer om medlemskapet på 

korpenumea.se. Det är viktigt att alla som spelar i Korpen är medlemmar. Inför varje 

match förklara att alla som spelar i Korpen behöver vara medlemmar så de är 

försäkrade till, från och under matchen.  

App 

Det finns en app som du kan använda dig av om du vill. Du laddar ner appen som 

heter Zoezi, välj Korpförening Umeå som anläggning och logga in med samma 

uppgifter som på korpenumea.zoezi.se. 

 


