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Fredagen den 7 september höll DK sitt andra möte för säsongen. Denna gång samlades vi i
Växjö och mötet ägde rum i samband med mentorsutbildningen.
Största delen av mötet handlade om avstämningar av våra olika utbildningsinsatser:
Mentorsutbildningen samlade 14 deltagare och vi kommer att satsa på detta.
Även domar- och funktionärsutbildningarna har dragit igång.
Vi kan också konstatera att en del föreningar har börjat använda vår e-postadress
dk@smalandblekingehandboll.com.

Föreningarna ska utse domaransvarig
Vi vill påminna om att varje förening ske utse en domaransvarig (eller flera). Maila
kontaktuppgifter (namn, mail och telefon) till dk@smalandblekingehandboll.com snarast
möjligt dock senast den 28/9. 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.

Bokning av föreningsdomar- och föreningsfunktionärsutbildningar
När det gäller föreningsdomar- och föreningsfunktionärsutbildningar så ansvarar varje
förening själv för bokning av tillfället.
Om ni inte redan har tagit kontakt med DK (helst via mail
dk@smalandblekingehandboll.com) så måste ni göra detta så snart som möjligt. Föreningen
tillhandahåller lämplig lokal och att projektor och internetuppkoppling finns.
Instruktören lägger upp ett utbildningstillfälle i IdrottOnline när datum och plats har
bestämts. Föreningen ser till att anmälningarna samlas där.
DK har även uppdaterat lathunden för föreningsfunktionärer för klasserna U12-U15 som
kommer att publiceras vecka 38.

Ytterligare utbildningstillfällen
Vi kommer att erbjuda ytterligare utbildningstillfällen:
•

Distriktsdomarutbildning i Växjö lördagen den 6 oktober 2018

•

Förbundsfunktionärsutbildning i Växjö lördagen den 13 oktober 2018

•

Distriktsfunktionärsutbildning i Växjö lördagen den 13 oktober 2018

Föreningarna tillsätter själva distriktsfunktionärer och ansvarar för att ha tillräckligt många
utbildade funktionärer (krävs för Herr div 3, dam div 2 och 3, U19, U16 och Ungdoms-SM).
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Som vi informerat om tidigare så behöver distriktsfunktionärer som har gått utbildningen
hösten 2017 inte gå utbildningen i år. DK kommer att skicka ut information till dessa
funktionärer med information om nyheter samt att de aktivt måste meddela ifall de ska sitta
som funktionärer i år så att vi vet att uppgifterna ska ligga kvar i Domarwebben.
Har man gått tidigare men inte 2017 så måste man gå utbildningen i år.

Förenklat protokoll i U11 och yngre
I klasserna U11 och yngre sker ju ingen tabell- och resultatredovisning. 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 men vi rekommenderar två. DK har tagit fram en kort lathund
kring vad som krävs på denna nivå. Lathunden kommer att publiceras på hemsidan under
vecka 38.

Matchfunktionärer ska läggas in i Domarwebben
Som vi informerat om tidigare så kommer vi att lägga i funktionärer på samtliga matcher
som kräver distriktsfunktionärer och högre i Domarwebben serierna U16 och äldre (U15/16
om serien är flerårig. OBS! gäller även USM). I de matcher där föreningen tillsätter
funktionärer som gör föreningen gör upp ett schema. Schemat ska innehålla funktionärernas
för- och efternamn samt vilken match de ska sitta och skickas till
dk@smalandblekingehandboll.com senast 1 vecka innan seriestart. Det går bra att göra ett
schema för en del av säsongen och skicka kompletterande schema senare.

Laguppställningar
Laguppställningar utgör en förutsättning för att kunna köra EMP som vi numera använder i
alla serier från U12 och uppåt inom Småland-Blekinge.
I enlighet med våra tävlingsbestämmelser ska laguppställningar för EMP vara inskickade till
thomas.elofsson@hpe.com senast 7 dagar före första omgången i respektive serie. Excelfil
finns här men har även skickats ut till föreningarna.
Föreningen ansvarar för att uppdatera spelarlistor under säsongen om det behövs.
DK vill även passa på och påminna om att laguppställning ska lämnas till sekretariatet senast
30 minuter innan matchstart (men gärna tidigare för att ge sekretariatet möjligheten att
förbereda sig i lugn och ro). Detta är reglerat i SHFs tävlingsbestämmelser 6.4 som ju gäller
utöver våra lokala tävlingsbestämmelser.
Det finns två alternativ:
1. Skriv ut en spelarlista från programmet Digimatch som är installerat på era
föreningsdatorer. Era funktionärer kan hjälpa er med detta.
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Välj Ny matchregistrering. Klicka på Uppdatera Serielista. Välj den serien där
laget spelar i. Klicka på Uppdatera Matchlista. Välj en match där laget är
hemmalag. Klicka på Uppdatera laguppställningar. Klicka på Nästa. Välj nu
Skriv (längst upp till vänster) och välj Lista Hemmalag. Listan kan antingen
skrivas ut direkt till en skrivare och så kan man skapa en pdf-fil som går att
spara ner för att maila vidare.
Lagansvarig markerar sedan innan varje match vilka spelare som är med genom
att sätta ett kryss i kolumnen Delt. Om en eller flera spelare behöver byta
nummer så fyller man i det nya numret i kolumnen Nytt nr. Om en spelare inte
finns med så skrivs hen upp på en tom rad så att sekretariatet kan lägga till
denna spelare. Längst ner markeras vilka ledare som är med på matchen. Glöm
inte att ange vilken beteckning ledarna har (A-D).
2. Om föreningen inte har möjlighet att skriva ut en spelarlista från Digimatch så kan
man lämna en utskrift av Excelfilen som föreningen har skickat in och markera
spelare och ledare där.

Särskild info till domare
Vi vill påminna om att det är viktigt att ni är pålästa vad som gäller i de olika matcher
gällande matchtider, typ av timeout mm.
Som vi informerade om på distriktsdomarutbildningen den 8/9 så kommer vi att ändra våra
rutiner kring tillsättning av domare något för att underlätta kansliets arbete:
De matcher på domarwebben som TISDAG 22:00 inte är besvarade för kommande helg blir
automatiskt gröna och ni förväntas döma dem. Vid problem då måste David kontaktas via
telefon. Detta började gälla direkt efter kursen. Det innebär att de matcher till helgen som
inte är besvarade blir automatiskt gröna ikväll 22:00.
Karlskrona Handbolldomarklubb kommer att hjälpa David Olsen med återbudstillsättningen
i Blekinge. Detta är dock inget som ni kommer att märka av.

Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DK-möte kommer att äga rum den 2 oktober.
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