NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 4 SÄSONGEN 2018/2019

DK har hållit sitt fjärde möte för säsongen den 30 oktober 2018. Mycket fokus låg på
avstämning av den löpande verksamheten (tillsättning av domare, våra utbildningsinsatser
mm).
Därutöver vill vi lyfta fram följande punkter:

Områdesansvariga
Vi har gjort vissa justeringar på listan över våra områdesansvariga. En uppdaterad kommer
att publiceras på hemsidan under vecka 45.

Mentorer
Arbetet med att utveckla och stötta våra domare fortsätter och vi tillsätter mentorer i den så
stor omfattning som vi kan. Det är viktigt för oss att våra domare får feedback efter sina
matcher.

Några punkter vill vi lyfta till föreningarna:
•

Då vi fortfarande saknar kontaktuppgifter för domaransvariga från många föreningar
kommer våra områdesansvariga ta kontakt med er för att få in dessa uppgifter. Men
om ni känner på er att ni har glömt att meddela oss är vi tacksamma om ni mailar
namn, mailadress och mobilnummer på föreningens domaransvarig till
dk@smalandblekingehandboll.com.

•

Tänk på att se till att kolla om ni behöver ha med ett bortaställ när ni möter lag som
spelar i samma eller liknande färger som ni (se regel 4:7 i Regelboken).
Att spela med västar kan vara ett alternativ i ungdomsmatcher men försvårar för våra
funktionärer och ska därför undvikas i möjligaste mån.

•

Om ni upptäcker felaktigheter på era spelarlistor eller om det har skett stora
förändringar i er spelartrupp så skicka en uppdaterad lista till
thomas.elofsson@hpe.com. Excelmallen som ska fyllas hittar ni här.

•

Tänk på att ledare ska lämna in laguppställning till sekretariatet senast 30 minuter
innan matchstart (men gärna tidigare för att ge sekretariatet möjligheten att
förbereda sig i lugn och ro).

•

Glöm inte att skicka in schema över matchfunktionärer för U15/16 och uppåt.

•

Vi har gjort små justeringar i det förenklade protokollet som ska användas i U11 och
yngre. Protokollet hittar ni här.

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 27 november.
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