NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 5 SÄSONGEN 2018/2019

DK har haft sitt femte möte för säsongen den 27 november 2018, denna gång i Ekenässjön.
Mycket fokus låg på matchtillsättningen som just nu är krävande då vi har många återbud
och ändringar att ta hänsyn till. Som domare och funktionär är det viktigt att hålla sin
krysslista uppdaterad och lämna eventuella återbud i god tid.
Därutöver vill vi lyfta fram följande punkter:

Kursdatum
SHF har satt sina kursdatum för säsongen 2019/2020, de följer nedan. Kursdatum för
kurserna vi som SDF anordnar bestäms på DK-mötet i januari.
Elitdomarkurs i Jönköping 16-18 augusti
Förbundsdomarkurs i Jönköping 17-18 augusti
Regiondomarkurs i Jönköping 24 augusti
Regiondomarkurs i region Öst/Mitt/Norr 31 augusti
Elitfunktionärskurs i Göteborg 24 augusti
Elitfunktionärskurs i Skåne 1 september

DM-slutspel
Även denna säsong blir det finalspel i UDM i Vetlanda den 2 mars. Domare och funktionärer
som är aktuella för uppdraget kontaktas i januari. I första hand kommer vi att erbjuda yngre
domare att döma med stöttning av mentorer.

Övrigt
•

Reskostnadsersättning för domare och funktionärer inom tätort har stått på fel plats i
våra ekonomiska bestämmelser, detta är åtgärdat på hemsidan.

•

Johan Ekholm/Igor Kracic och Jacob Carlsson/Jonathan Lindvall fick goda omdömen
för sina domarinsatser under Sverigecupen.

Några punkter vill vi lyfta till föreningarna:
•

I samband med Hallbybollen den 4-6 januari hålls en distriktsdomarutbildning riktad
till nya distriktsdomare. Har ni lovande föreningsdomare är detta en bra möjlighet för
dem att utvecklas. Kursen är kostnadsfri. Sista anmälan är 20/12 och ni hittar
inbjudan här.

•

Några få lag har, trots påminnelse, ännu inte lämnat in spelarlista för EMP. Saknas
spelarlista fortfarande efter den 9/12 tillkommer en tävlingsavgift.
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•

Thomas Elofsson, som bland annat tar emot spelarlistor, har ny mailadress;
thomas.elofsson@telia.com.

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 15 januari.
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