
Lathund för domarwebben (DW). 

1. Hur du använder krysslistan. 
Gå in på DW www.domarwebben.se, klicka på mina sidor och därefter på krysslista. 
Klicka på dag/datum du inte kan. En rullgardin åker ner med tre (3) alternativ. Hela 
dagen, Eftermiddagen, E = kan ej efter 14.00 och Förmiddagen, F = kan ej innan 
14.00. Tryck inte på spara-knappen. När du kryssat klart, lämna sidan. 
 

2. Hur ser jag vilka matcher jag tilldelats? 
Gå in på DW, det första du ser är dina matcher där du är tillsatt, under rubriken            
-Mina kommande matcher. Längst till höger ser du en ja och en nej symbol som är 
klickbara. Klicka på Ja och med det godkänner du matchen och föreningarna kan se 
vem de får som domare på just den matchen. 
För att få mer information om matcherna än det som du ser på första sidan, klickar 
du på mina sidor. 
 
Kom ihåg att fylla i krysslistan så noga du kan då det är kryssen som gör så att 
tillsättarna kan lägga ett domarschema. Är du osäker på om du kan en viss dag eller 
inte så kryssa hellre än inte.  
Kom även ihåg att om du inte kan på dag som du inte kryssat, MÅSTE du lösa 
ersättare själv och därefter meddela tillsättaren. 
 

3. Hur hittar jag domare/funktionärer i DW? 
Gå in på DW och klicka på domare. I sökrutan -Välj distrikt använder du  
Handbollförbundet Väst (HFV). Där finner du alla domare i vårt distrikt som tillsätts 
av HFV. 
 

4. Vad är 999-matcher och 998 HFV domare saknas 998? 
Det är siffror som tillsättare använder om de inte lyckats tillsätta matcher och där de 
behöver hjälp med. Ibland räcker inte domarna till, speciellt på helger och då läggs det in 
999 och 998 på matcherna i stället för ett namn. Det är fritt fram att söka dessa matcher via 
ett mejl till tillsättaren. 
Gå in på DW, klicka på domare i menyn, som fjärde och femte överst så hittar du 999 och 
998. Klicka på den och upp kommer alla matcher som HFV behöver hjälp med. Det gäller för 
både domare och funktionärer. 
 

5. Hur registrerar jag Domarkollegor? 
Gå in på DW, klicka på Profil. Näst längst ner på sidan står det Domarkollegor. Klicka på det 
gröna plus-tecknet, skriv in namnet på din kollega (efternamnet först), klicka på Lägg till och 
sist spara. 

Hoppas att detta är till hjälp, framför allt till dig som är ny FU 2, DU 3 eller DU 4 utbildad. 

Lars Sighed 

Domaransvarig HFV 

http://www.domarwebben.se/


 

 

 

 

 

 


