NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 1 SÄSONGEN 2018/2019

Söndagen den 12 augusti höll DK sitt första möte för säsongen. Denna gång samlades vi i
Karlshamn.
Ordförande för DK är Adam Nilsson från Karlshamn. Övriga ledamöter är Astrid Laurin,
Huskvarna, Ibrahim Sivic, Ekenässjön, Lennart Jyllhed, Karlskrona, och Thomas Elofsson,
Växjö. David Olsen från kansliet är adjungerad.
Under mötet behandlade vi bl.a. följande:
 Följande mötesdatum är inplanerade:
- 7/9, 2/10, 30/10, 27/11, 15/1, 5/2, 5/3, 9/4 och 7/5.


Den 19/8 är sista anmälningsdag för följande kurser:
- 8/9 Distriktsdomarutbildning i Växjö
- 8/9 Förbundsfunktionärsutbildning i Växjö
- 9/9 Distriktsfunktionärsutbildning i Jönköping
- 15/9 Distriktsfunktionärsutbildning i Kalmar
- 16/9 Distriktsfunktionärsutbildning i Karlskrona
Om det inte passar med några av dessa tillfällen så ber vi er att kontakta oss via
mail. Ange vilken förening och antal deltagare så kan vi se om vi kan ordna ett
ytterligare utbildningstillfälle i oktober.
Än så länge har det inte kommit in så många anmälningar än. Det är viktigt att
föreningarna hjälper till att rekrytera och sprida informationen så att det finns
godkända domare och funktionärer i närområdet. Annars måste DK tillsätta från
andra delar av distriktet vilket innebär onödiga omkostnader för föreningen.



När det gäller föreningsdomar- och föreningsfunktionärsutbildningar så ansvarar
varje förening själv för bokning av tillfället. Ta kontakt med DK (helst via mail
dk@smalandblekingehandboll.com) så snart som möjligt dock senast den 15/9.
Föreningen tillhandahåller lämplig lokal och att projektor och internetuppkoppling
finns.
Från och med denna säsong kommer vi att utnyttja utbildningsmodulen i
IdrottOnline. Vi instruktörer lägger upp utbildningstillfällen efter att datum och plats
har bestämts och därefter ser föreningen till att anmälningarna samlas där (antingen
genom att kansliet anmäler alla deltagare eller genom att skicka länken till de
domare respektive funktionärer som sedan anmäler sig själva).



Vi kommer att ändra våra rutiner kring tillsättning av domare något för att underlätta
kansliets arbete. Det gäller bl.a. kvittering av matcher Mer information kommer att
ges på distriktsdomarutbildningen.
DK har fått synpunkter på mer praktiska inslag i den grundläggande
föreningsdomarutbildningen. Tyvärr är det inte möjligt att få in praktik i den korta
tiden för utbildningen. Därför satsar vi på uppföljning och matchning i samband med
cuper eller sammandrag. Vi kommer att berätta mer om detta i samband med våra
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föreningsdomarutbildningar. Nytt för i år är att vi kommer att ha särskilda
områdesomansvariga både på domar- men även på funktionärssidan.


Det är viktigt att varje förening utse en domaransvarig (eller flera). Maila
kontaktuppgifter (namn, mail och telefon) till DK eller meddela oss i samband med
tävlingskonferensen. Domaransvariga är viktiga för att kunna planera en uppföljning
av våra domarutbildningar samt för att för att kunna vara kontaktperson för framför
allt föreningens egna domare.



Träningsmatcher: Vi vill påminna om att föreningarna ska meddela David på kansliet
om man bokar in träningsmatcher så att David kan tillsätta domare.
För domare gäller att de inte ska acceptera träningsmatcher utan att de har blivit
tillsatta av kansliet.



Vi vill förtydliga kraven på vilka funktionärer som behövs:
 Distriktsfunktionär krävs för Herr div 3, dam div 2 och 3, U19, U16 och
Ungdoms-SM.
 Distriktsfunktionärer som har gått utbildningen hösten 2017 behöver inte gå
utbildningen i år (men är så klart välkomna). Har man gått tidigare men inte
2017 så måste man gå utbildningen i år.
 I klasserna U15-U12 samt i DM används EMP (Elektroniskt Matchprotokoll i
alla matcher). Föreningen ansvarar för tillsättning av godkända funktionärer
både för tidtagare samt sekreterare.
 Funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning med
EMP hösten 2017 behöver inte gå utbildning i år (men är välkomna).
 Funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning utan
EMP hösten 2017 måste gå utbildning för att lära sig EMP.
 Funktionär i klasserna U11 och yngre ansvarar för resultatvisning och
tidtagning på en väldigt enkel nivå. Det finns inte längre några krav på att
dessa funktionärer ska utbildas av godkänd instruktör utan varje förening
ansvarar själv för lämplig utbildning och ansvarar även för tillsättning. Det kan
räcka med en funktionär per match. DK kommer att ta fram en kort lathund
kring vad som krävs på denna nivå. Lathunden kommer att göras klart i
september och kommer att vara tillgänglig senast en vecka innan seriestart
för U11 och yngre.
(se även tidigare information)


Den 7/9 inleder vi vår fortsatta satsning på mentorsarbete med att samla våra
mentorer. Vi kommer att berätta mer om vårt arbete på tävlingskonferensen den
26/8 där DK kommer att vara representerad av bl.a. Adam Nilsson.

Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
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