NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 3 SÄSONGEN 2018/2019

Tisdagen den 2 oktober höll DK sitt tredje möte för säsongen.
Vi kan konstatera att vi ligger bra till med planering och genomförande av både domar- och
funktionärsutbildningar. Några föreningar återstår dock och vi kommer att kontakta dessa
under vecka 40-41.
Överlag har det fungerat bra att vi har använt oss av IdrottOnline för att skicka in inbjudan
och administrera anmälningarna och vi har fått god hjälp av de flesta föreningarna.

Områdesansvariga och mentorer
DK arbetar hela tiden aktivt med att rekrytera fler domare som kan döma distriktets
handbollsmatcher och när vi nu är i slutfasen av årets föreningsdomarutbildningar ser vi med
stor glädje på det intresse och engagemang vi möter runt om i vårt distrikt.
Nytt för er i år är våra områdesansvariga som jobbar närmare er som förening. De kommer
att kontakta er för er få en uppfattning om hur ni har det med domare och funktionärer i er
förening. Syftena med våra områdesansvariga är många. Vi vill utveckla och få en bild av alla
domare och funktionärer på alla nivåer i distriktet, skapa en närmare kontakt mellan DK och
föreningar med mera.
Listan över områdesansvariga hittar ni som bilaga till detta nyhetsbrev.
Vi arbetar aktivt med att behålla och utveckla alla de domare som redan nu dömer alla de
hundratals matcher som spelas varje säsong. Som en del i detta kommer några matcher, på
alla nivåer, även kommande säsong att ha en mentor. Mentorns uppgift är att coacha
domarna och vara dem behjälpliga. Det är fortfarande domarna som dömer matchen även
om mentorn till stor del för en dialog med er på bänkarna från sin plats vid sekretariatet.
Mentorn hälsar alltid på er ledare innan match. Tveka inte att föra fram frågor och
funderingar. Tillsammans hjälps vi åt att skapa det bästa handbollsklimatet för våra spelare,
domare och ledare, alltid!
Vi saknar tyvärr fortfarande kontaktuppgifter för domaransvariga (namn, mail och telefon)
från många föreningar och uppmana er därför att ni meddela oss snarast möjligt via mail
dk@smalandblekingehandboll.com vem som är domaransvarig i er förening.

Nominering av domare till Sverigecupen
Johan Ekholm/Igor Krakic samt Jacob Carlsson/Jonathan Lindvall nomineras till Sverigecupen
som spelas i Nyköping den 9-11 november. Vi hoppas att få med två domarpar från SmålandBlekinge även i år.

Spelarlistor
Det är hög tid att skicka in spelarlistorna som bildar underlag för registrering av matchen i
det elektroniska matchprotokollet. Listorna ska vara thomas.elofsson@hpe.com tillhanda
senast 1 vecka innan seriestart i enlighet med tävlingsbestämmelserna. Filen som ska fyllas i
har skickats ut tidigare tillsammans med information om seriespel men ni hittar den även
här.
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Lathundar för funktionärer
Arbetet med lathundarna för U12-U15 samt för U11- och yngre är klart och ni hittar
lathundarna här.
•

Lathund för föreningsfunktionärer för U12-U15

•

Lathund för funktionärer för U11 och yngre

•

Det förenklade protokollet som ska användas i U11 och yngre hittar ni här.

Vi saknar scheman över matchfunktionärer för U15/16 och uppåt
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.

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 30 oktober.
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Lista över områdesansvariga säsongen 2018/2019
Förening
AMO HK
Anderstorp SK
Eksjö BK
Flottans IF/Karlskrona HB
H78 Sölvesborg
Habo HB
HIF Karlskrona
HK Eklöven
HK Gislaved
HK Vaggeryd
Hultsfreds HF
IF Hallby HK
IFK Bankeryd
IFK Karlskrona
IK Cyrus
Karlshamns HF
KFUM Kalmar HK
Mönsterås HK
Mörrums HK
Nybro HK
Nässjö HF
Oskarshamns HK
Ronneby HK
Sävsjö HK
Tingsryds HK
Vetlanda HF
Värnamo HK
Västerviks HF
Växjö HF
Älmhults HK

Domare
Bosse Wetterholm
Anders Sandström
Ibrahim Sivic
Hans Lundgren
Lennart Jyllhed
Anders Sandström
Lennart Jyllhed
Lennart Jyllhed
Peter Carlsson
Peter Carlsson
Peter Carlsson
Anders Sandström
Martin Andersson
Lennart Jyllhed
Anders Sandström
Adam Nilsson
Bosse Wetterholm
Bosse Wetterholm
Adam Nilsson
Bosse Wetterholm
Ibrahim Sivic
Bosse Wetterholm
Jonas Pedersen
Peter Carlsson
Lennart Jyllhed
Ibrahim Sivic
Anders Sandström
Bosse Wetterholm
Darmin Zdenec/Johannes
Lindström
Ibrahim Sivic

Föreningar i seriespel, ej farmarklubbar och vilande föreningar
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Funktionärer
Thomas Elofsson
Astrid Laurin
Astrid Laurin
Lennart Jyllhed
Lennart Jyllhed
Astrid Laurin
Lennart Jyllhed
Lennart Jyllhed
Thomas Elofsson
Astrid Laurin
Astrid Laurin
Astrid Laurin
Astrid Laurin
Lennart Jyllhed
Astrid Laurin
Adam Nilsson
Martina Sundqvist
Martina Sundqvist
Lennart Jyllhed
Martina Sundqvist
Astrid Laurin
Thomas Elofsson
Lennart Jyllhed
Thomas Elofsson
Lennart Jyllhed
Thomas Elofsson
Thomas Elofsson
Martina Sundqvist
Thomas Elofsson
Thomas Elofsson

