NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 1 SÄSONGEN 2019/2020

Välkommen till en ny handbollssäsong!
Framför dig har du vårt första nyhetsbrev för säsongen. Nyhetsbrevet är denna gång rätt
omfattande och innehåller viktig information för både föreningar, domare och funktionärer:
•

DKs organisation och arbete

•

Annonserade förändringar i domarutbildningsverksamheten

•

Information om funktionärsutbildningar

•

Nya regler för minihandboll

•

Laguppställningar/Spelarlista för EMP

•

Träningsmatcher

DKs organisation och arbete
DK leds, precis som förra året av Adam Nilsson från Karlshamn (ordförande). Övriga
ledamöter är Astrid Laurin, Huskvarna, Ibrahim Sivic, Ekenässjön, Lennart Jyllhed, Karlskrona,
och Thomas Elofsson, Växjö. David Olsen från kansliet är adjungerad.
Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan men du kan även maila oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Söndagen den 11 augusti samlades Domarkommittén i Karlshamn för sitt första möte för
säsongen.
Vi har planerat in följande mötesdatum för resten av säsongen.
- 6/9, 15/10, 5/11, 3/12, 3/1, 4/2, 3/3, 7/4 och 5/5.
Några dagar efter varje möte skriver vi ett nytt nyhetsbrev som publiceras på hemsidan.
Vi fortsätter även denna säsong vårt arbete med mentorer och den 6 september utbildar vi
ett antal mentorer.

Annonserade förändringar i domarutbildningsverksamheten
Bakgrund
Inför säsongen 2019/2020 har Svenska Handbollförbundet utkommit med en ny
domarutbildning. Utbildningen är ny både innehålls- och strukturmässigt. Tidsplanen är
förskjuten och starten försenad. I nuläget saknas material för att kunna genomföra en ny
utbildning i sin helhet och fram till 31/12 2019 får SDFen fortsätta med en egen
utbildningsstruktur. Mer information finns här:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Nulanserarvivarnyadomarutbildning/.
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Tillämpning i Småland-Blekinge
Småland-Blekinges DK är positiva till den nya strukturen men har inte längre möjlighet att
vänta på att utbildningen ska bli färdig. Vi har fortfarande inte fått något material
presenterat för oss. Eftersom de första utbildningarna är inbokade inom kort kommer vi
även kommande säsong att använda Ref-edu som leverantör av kursmaterial och vi är
därmed redo att påbörja årets utbildningar från september månad.
I idrottslyftet finns medel avsatta för implementering av den nya utbildningen. Som det ser
ut i nuläget kommer dessa medel inte kunna sökas av föreningar i Småland-Blekinge. Även
om kursplanen för vår utbildning är tänkt att vara snarlik Svenska handbollförbundets är,
som vi tolkar det, medlen i nuläget villkorad till Svenska handbollförbundets utbildning som
helhet. Detta är något vi önskar ska förändras men ingenting vi själva beslutar kring eller vet
om det kommer ske. Noterbart är att de medel som finns avsatta delas ut fram tills att de tar
slut, enligt ”först till kvarn principen”, vilket enligt våra beräkningar hade räckt till cirka 60
utbildningar i hela Sverige. Enbart vi i Småland-Blekinge har strax över 30 utbildningar per år
och vi ser en stor risk att våra föreningar hade fått stå utan bidrag men ändå betala en högre
kostnad än tidigare år, vilket den nya utbildningen hade inneburit med de tillkommande
registreringsavgifter som finns per deltagare. Med nuvarande upplägg gäller samma regler
för bidragsansökningar som respektive förening har haft tidigare år.
Distriktsdomare
Instruktörer från Småland-Blekinge HF håller en kurs för samtliga distriktsdomare i Växjö den
7 september. Anmälan görs här senast 25/8:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1245559.

Föreningsdomare
Instruktörer från Småland-Blekinge HF kommer även kommande säsong utbilda
föreningsdomare. SmBl har ingen möjlighet att utbilda fler instruktörer i egen regi redan
denna säsong.
Föreningen mailar förslag på datum (kvällstid vardagar klockan 18-21, i första hand under
september och oktober månad) för utbildning till DK@smalandblekingehandboll.com så fort
som möjligt, dock senast 15 september. Instruktören lägger in utbildningen i
utbildningsmodulen i Idrott Online, varje förening anmäler själva sina deltagare i den via
utskickad länk senast samma dag som utbildningen. Observera att maxtaket för en
utbildning är 30 deltagare, i annat fall delas den på flera tillfällen. Utbildningen BÖR också
delas om deltagarna har dömt innan eller är nybörjare, meddela detta vid bokning. Domarna
får döma, som högst, U14. Kostnaden är 2 500 kr/tillfälle, föreningen tillhandahåller
teorilokal med projektor. Då nuvarande kursplan innebär ökade kostnader lämnas tyvärr
ingen rabatt för föreningar som bokar flera tillfällen vilket har gjorts tidigare. Vi
rekommenderar att samarbeta med föreningar i närområdet för att skapa lagom stora
utbildningsgrupper till en hållbar kostnad.
Instruktörer
SmBl utbildar inte instruktörer i egen regi under 2019 då kursmaterial saknas.
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Mentorer
SmBl utbildar inte föreningsmentorer under 2019 då kursmaterial saknas. Våra
distriktsmentorer utbildas och arbetar på samma sätt som tidigare. Dessa nomineras av DK i
SmBl.
Från och med 1/1 2020
Enligt nuvarande tidsplan upphör möjligheten för SmBl att justera utbildningen från och med
1/1 2020. Därefter vet vi i nuläget inte hur det kommer att se ut.
Nedan har vi sammanställt de olika nivåerna och hur matcherna tillsätts:
Åldersklass
U 11 och yngre, samt U12-14
(seriespel)

Nivå
Tillsättning
Här krävs två utbildade
Föreningen ansvarar för
föreningsdomare (eller högre) som på tillsättning av utbildade
ett bra sätt kan leda matchen.
domare.
Domarna ska ha gått av utbildning
med av distriktet godkänd instruktör.
DM för U 13
Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF ansvarar
föreningsdomare (eller högre) som på för tillsättning av utbildade
ett bra sätt kan leda matchen.
domare.
Domarna ska ha gått av utbildning
med av distriktet godkänd instruktör.
U 16-19 (seriespel) samt DM för Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF ansvarar
U15 och U18
distriktsdomare (eller högre).
för tillsättning av utbildade
domare som läggs in i
Domarwebben.
Div 3 dam, div 3 herr och div 2
Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF ansvarar
dam
distriktsdomare (eller högre).
för tillsättning av utbildade
domare som läggs in i
Domarwebben.
USM U 14
Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF, regional
distriktsdomare (eller högre).
tillsättare eller SHF ansvarar
för tillsättning av utbildade
domare som läggs in i
Domarwebben.
USM U 16
Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF, regional
distriktsdomare (eller högre).
tillsättare eller SHF ansvarar
för tillsättning av utbildade
domare som läggs in i
Domarwebben.
USM U 18
Här krävs två utbildade
Småland/Blekinge HF, regional
distriktsdomare (eller högre).
tillsättare eller SHF ansvarar
för tillsättning av utbildade
domare som läggs in i
Domarwebben.
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Information om funktionärsutbildningar
Vi ber alla föreningar att snarast se över behovet av funktionärer. Här nedan förklarar vi vilka
krav som ställs och du hittar även en sammanställning över de olika nivåerna.
Utbildning av distriktsfunktionärer

Som tidigare år är det krav på utbildade distriktsfunktionärer i följande serier:
• Herrar div 3
• Damer div 2 och 3
• U19 samt DM för U19
• U16
• Det krävs även distriktsfunktionärer i samband med vissa USM-steg (se
sammanställningen nedan).
Distriktsfunktionärsutbildning arrangeras av Småland-Blekinge HF varje höst på ett flertal
platser i distriktet.
En distriktsfunktionärsutbildning är giltig i två år enligt riktlinjer från SHF.
• Funktionärer som har gått en distriktsfunktionärsutbildning förra säsongen behöver
inte gå utbildning i år (DK utgår från deltagarlistorna från utbildningarna hösten
2018).
Följande utbildningstillfällen finns:
•
•
•

Distriktsfunktionärskurs i Jönköping 8 september, sista anmälningsdag förlängt till
25/8
Distriktsfunktionärskurs i Ronneby 14 september, anmäl senast 25/8
Distriktsfunktionärskurs i Växjö 15 september, anmäl senast 25/8

Utbildning av 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
30 deltagare. Kostnaden är 2 500 kr/tillfälle.
Även denna säsong kommer vi att utnyttja utbildningsmodulen i IdrottOnline. Vi instruktörer
lägger upp utbildningstillfällen efter att datum och plats har bestämts och därefter ser
föreningen till att anmälningarna samlas där (antingen genom att kansliet anmäler alla
deltagare eller genom att skicka länken till funktionärerna som sedan anmäler sig själva).
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 U 13 och U 15 måste gå
funktionärsutbildning som innehåller EMP.
4

NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 1 SÄSONGEN 2019/2020

•

•

Funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning med EMP förra
säsongen behöver inte gå utbildning i år (DK utgår från deltagarlistorna från
utbildningarna hösten 2018).
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 med det är en fördel att vara två funktionärer. DK har tagit fram en kort
lathund kring vad som krävs på denna nivå. Lathunden kommer att uppdateras under
september och kommer att vara tillgänglig senast en vecka innan seriestart för U11
och yngre.
Självklart även dessa funktionärer välkomna på föreningens utbildning för att
uppdatera sina kunskaper.

Till er hjälp har vi sammanställt kraven för de olika åldersklasserna nedan:
Åldersklass
U 11 och yngre

Nivå
Funktionär ansvarar för resultatvisning
och tidtagning. Inga krav på att
funktionärerna utbildas av godkänd
instruktör utan varje förening ansvarar
själv för lämplig utbildning.
U 12-U14 (seriespel) samt DM Samtliga matcher ska genomföras med
för U 13 och U 15
EMP.
Här krävs två utbildade
föreningsfunktionärer (eller högre) per
match.
Funktionärerna ska ha gått
funktionärsutbildning som innehåller
EMP.
U 16 (seriespel)
Samtliga matcher ska genomföras med
EMP.
Här krävs två utbildade
distriktsfunktionärer (eller högre) per
match.
U 19 (seriespel) och U 18
Samtliga matcher ska genomföras med
(DM)
EMP.
Här krävs två utbildade
distriktsfunktionärer (eller högre) per
match.
Div 3 dam, div 3 herr och div 2 Samtliga matcher ska genomföras med
dam
EMP.
Här krävs två utbildade
distriktsfunktionärer (eller högre) per
match.
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Tillsättning
Föreningen ansvarar för
tillsättning.

Föreningen ansvarar för
tillsättning av utbildade
funktionärer.

Föreningen ansvarar för
tillsättning.
Föreningen skickar in namn på
funktionärer till DK som lägger in
dessa i Domarwebben.
Föreningen ansvarar för
tillsättning.
Föreningen skickar in namn på
funktionärer till DK som lägger in
dessa i Domarwebben.
Föreningen ansvarar för
tillsättning.
Föreningen skickar in namn på
funktionärer till DK som
godkänner tillsättningen och
lägger in dessa i Domarwebben.
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USM:
U14 steg 1-3
U16 steg 1-3
U18 steg 1-2

Samtliga matcher ska genomföras med
EMP.
Här krävs föreningsfunktionärer med
kunskap om EMP men använd gärna
distriktsfunktionärer om det finns.
Samtliga matcher ska genomföras med
EMP.
Här krävs två utbildade
distriktsfunktionärer (eller högre) per
match.

USM:
U14 steg 4
U16 steg 4
U18 steg 3–4

Föreningen ansvarar för
tillsättning.

SDF ansvarar för tillsättning av
funktionärer i samråd med
arrangerande förening.

Nya regler för minihandboll
Föreningarna har i samband med lottningen fått information om de nya reglerna för
minihandboll. Vi kommer självklart ta upp detta på våra domarutbildningar men det är
viktigt att informationen sprids till berörda ledare.

Laguppställningar/spelarlista för EMP
Kansliet har tidigare skickat ut information till föreningarna att föreningarna från denna
säsong skulle ha möjlighet att själva kunna lägga in laguppställningarna via tävlingssystemet
TA och att Digimatch sedan skulle hämta uppgifter därifrån två gånger om dagen. Vi har sett
fram emot denna funktion som skulle underlätta både för föreningarna och för oss inom DK
men det visar sig att det finns vissa problem med bl.a. registrering av ledare samt enstaka
spelare. Vi fortsätter därför tills vidare med EMP-mallen som varje lag fyller i och mailar till
thomas.elofsson@telia.com så snart som möjligt, dock absolut senast 1 vecka innan
seriestart.

Träningsmatcher
Avslutningsvis vill vi påminna om att föreningarna ska meddela David på kansliet om man
bokar in träningsmatcher så att David kan tillsätta domare.
För domare gäller att de inte ska acceptera träningsmatcher utan att de har blivit tillsatta av
kansliet.
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 fredagen den 6 september 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.

6

