NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 10 SÄSONGEN 2018/2019

Den 20 maj hade DK sitt sista möte för säsongen 2018/2019 och vi vill passa på att tacka alla
domare, funktionärer och föreningar för ett gott samarbete under den gångna säsongen. Nu
satsar vi vidare och under 2019/2020 kommer det att hända mycket.

Viktig info om träningsmatcher
•

•
•
•

Som vi skrivit tidigare så tillsätts domare till träningsmatcher av David Olsen på
kansliet (gäller alla nivåer). David har semester mellan 28/6-26/7 så därför är det
viktigt att ni tar kontakt med David snarast om ni har en träningsmatch som ska
spelas i slutet av augusti eller början av september (eller ännu tidigare). Meddela tid,
plats och motstånd för träningsmatchen till david@smalandblekingehandboll.com
med kopia till dk@smalandblekingehandboll.com
Förslag till tillsättning av funktionärer i seniormatcher görs av arrangerande
föreningar och godkänns av DK, namn på funktionärer mailas enligt ovan.
Arrangerande förening ser till att båda lagen skickar in en laguppställning till
dk@smalandblekingehandboll.com så att matcherna kan genomföras med EMP.
Laguppställningen ska skickas in senast 1 vecka innan matchen.
Vid planeringen av träningsmatcherna vill vi att ni undvika följande datum då dessa
krockar med domarutbildningarna och vi inte kan garantera tillsättning.
o 16-18/8 för lag som kräver förbunds- och elitdomare (något av lagen ska spela
i division 1 eller högre på herrsidan eller i SHE på damsidan)
o 24-25/8 för de lag som kräver regiondomare (herrar div 2 och division 1 och
allsvenskan på damsidan)
o 7/9 för alla övriga lag från herrar division 3 och damer division 2 och nedåt
samt alla ungdomsmatcher U15-U19.

Domar- och funktionärsutbildningar
Ny domarutbildning

Under maj månad har vi fått information kring en ny domarutbildning som enligt SHF ska
gälla redan från och med september 2019. Även om SHF vid ett flertal tillfällen muntligt har
informerat om att man ska lansera en ny domarutbildning så har vi inte fått någon skriftlig
information och har därför inte heller någon information som vi kan sprida vidare till er
föreningar. SHFs förslag innehåller stora förändringar kring upplägget, längden samt vilka
tekniska krav som ställs för att kunna genomföra utbildningen rent praktiskt.
Småland-Blekinges DK har, tillsammans med flera andra distrikt, framfört att vi tycker att vi
vill ha mer information och att vi tycker att det kommer att vara svårt att genomföra det nya
upplägget redan till hösten, bl.a. för att utbildningsmaterialet inte är klart än. Vi väntar på
svar från SHF och ber därför att få återkomma till er.
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Föreningsdomare

Det vi vet säkert är dock att vi ska utbilda domare som kan döma på föreningsnivå (och
förstås även högre) och vi ber er därför som tidigare år att ni kontakta oss via mail,
dk@smalandblekingehandboll.com senast den 15 september för att boka in när vi ska
utbilda i er förening.
Distriktsdomare

•

Klicka här för anmälan till Distriktsdomarkurs i Växjö 7 september

Föreningsfunktionärer

Föreningsfunktionärsutbildningar arrangeras på plats ute i föreningarna och lämplig lokal
tillhandahålls av föreningen. Varje förening som har lag i seriespel som kräver
föreningsfunktionärer ska se till att föreningen har så många föreningsfunktionärer som
krävs för att föreningens lag ska kunna genomföra seriespelet samt ska se till att kontakta DK
i god tid (senast den 15/9) för bokning av utbildningstillfälle. Ett kurstillfälle bör omfatta max
25 deltagare.
Självklart är dock alla funktionärer välkomna på föreningens utbildning för att uppdatera
sina kunskaper.
Utbildningen för en föreningsfunktionär gäller i två år vilket innebär följande:
•
•

Funktionärer som har gått funktionärsutbildning utan EMP förra säsongen och som
nu ska sitta i sekretariatet för U 12-14 samt i DM-matcher för U 13 och U 15 måste gå
funktionärsutbildning som innehåller EMP.
Funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning med EMP förra
säsongen behöver inte gå utbildning i år (DK utgår från deltagarlistorna från
utbildningarna hösten 2018).

Distriktsfunktionärer

För att ha behörighet att sitta som Tidtagare och Sekreterare under seriematcher i division 3
Herrar samt division 2 och 3 Damer, U19, U16 samt vissa steg under Ungdoms SM ska man
vara minst Distriktsfunktionär.
Om du har gått distriktsfunktionärsutbildning säsongen 2018/2019 behöver du inte gå den
igen (utbildningen gäller numera i två år) men du får gärna göra det. Du får själv avgöra hur
säker du känner dig på tidtagarrollen och EMP och får då aktivt läsa på om nyheter och
ändringar (vi kommer att maila ut detta). Vi rekommenderar dock att de
distriktsfunktionärer som enbart gått utbildningen en gång gärna går den igen.
Följande utbildningstillfällen finns att välja emellan (klicka på kursen för anmälan):
•
•
•

Distriktsfunktionärskurs i Jönköping 8 september
Distriktsfunktionärskurs i Ronneby 14 september
Distriktsfunktionärskurs i Växjö 15 september
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Övriga utbildningar

Följande utbildningar är i regionens eller SHFs regi och till dessa skickas personlig kallelse:
• Elit- och förbundsdomarkurs i Skövde 16(17)-18 augusti
• Regionsdomarkurs i Skövde 24-25 augusti
• Elitfunktionärskurs i Göteborg 24 augusti
• Elitfunktionärskurs i Kristianstad 1 september
• Förbundsfunktionärskurs i Växjö 8 september

Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DK-möte är planerat till lördagen den 10 augusti 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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