Vi behöver Dig för att döma
Gothia Innebandy Cup 3-6 januari 2019!
Vi hoppas att Du vill vara med att döma världens största innebandyturnering för ungdomar
under trettondagshelgen. Vi räknar med att 450 lag från ca 6-8 nationer kommer att delta. Vår
domarkår brukar bestå av ca 110 domare från olika distrikt i Sverige och även domare från
andra delar av Europa.
På plats under turneringen kommer vi ha ett antal erfarna domare som kommer att coacha
er och ta ut finaldomare.
Klasserna vi erbjuder våra lag är följande:
Pojkar

11, 12, 13, 14, 15, 16 och 18 år

Flickor

12, 13, 14, 15, 16 och 18 år

Fakta för dig som vill döma Gothia Innebandy Cup 2019:
Datum:

3-6 januari 2019

Matcharvoden:

2x15 min

170 kr/domare

2x20 min

200 kr/domare

P11

130 kr/domare

Körersättning:

26 kr/mil eller max 250 kr/dag. Detta gäller endast under cupens
genomförande. Tillresta domare får bekosta sin resa själv till och
från Göteborg. Parkeringskostnader ersätts ej av Gothia Cup.

Mat:

Ja. Gothia Cup står för frukost, lunch och middag mot uppvisande
av domarkort.

Sista anmälningsdag:

fredag 23 november, 2019

Anmälan gör du här:

Länk till domaranmälan

Boende:

Ange i domaranmälan vilken typ av boende du vill ha.

Bo på skola:

Vi erbjuder domare från andra distrikt/länder möjlighet att bo på
skola med säng (ej sängkläder) via Gothia Innebandy Cup. Vi tar
ut en avgift på 450 kr/person.

Bo på hotell:

På Quality Hotel Panorama har vi 18 enkelrum med Connecting
Door mellan och alltså plats för 36 domare totalt.
Pris per person är 1225 SEK för 3 nätter eller 1630 SEK för 4
nätter, inklusive frukost.

Domaransvarig 2019:

Andreas Lybacken, 0709-20 07 71, cupdomare@gmail.com

Övrigt:

Uttagningar sker mellan 24 november – 28 november.

Alla som blir uttagna att döma Gothia Innebandy Cup får ett
välkomstmail senast onsdag den 29 november. Det är väldigt
viktigt att båda i paret anmält sig via hemsidan och att det i
anmälan är tydligt vem man dömer med. De som anmäler sig i par
kommer ha förtur. Har man själv anmält sig men inte kollegan så
faller man under kategorin ensamdomare och kan bli tilldelad
kollega inom samma kategori.
Varmt välkomna!!

