NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 2 SÄSONGEN 2019/2020

Den 6 september hade DK sitt andra möte för säsongen. Denna gång träffades vi i Växjö.
Under mötet låg mycket fokus på utbildningsmaterialet för våra olika utbildningar på domaroch funktionärsområdet samt uppföljningarna av dessa.
Vi har kommit igång med utbildningsverksamheten och under föregående helg har vi
genomfört både distriktsdomarutbildning, mentorsutbildning, distriktsfunktionärsutbildning
och förbundsfunktionärsutbildning. Vi har även kommit igång med både föreningsdomaroch föreningsfunktionärsutbildningar.
Detta nyhetsbrevet tar upp följande:
•

Extra distriktsdomarutbildning den 26/10

•

Extra distriktsfunktionärsutbildning den 29/9

•

Info om tillsättning av distriktsfunktionärer

•

Laguppställningar

•

Lathundar för föreningsfunktionärer

Extra distriktsdomarutbildning den 26 oktober
Den 26/10 erbjuder vi ytterligare en distriktsdomarkurs i Växjö. Ni som inte redan gått kurs
och som vill döma i år, in och anmäl er! Mer info hittar du här. Sista anmälningsdag är den 13
oktober.

Extra distriktsfunktionärsutbildning den 29 september
Vi erbjuder också en extra distriktsfunktionärsutbildning som kommer att hållas i Vetlanda.
Mer info hittar du här. Sista anmälningsdag är den 22 september.
Distriktsfunktionärer krävs i division 3 Herrar samt division 2 och 3 Damer, U19 och U16.

Info om tillsättning av distriktsfunktionärer
Föreningen ansvarar för tillsättning av distriktsfunktionärer i division 3 Herrar samt division 2
och 3 Damer, U19 och U16.

Föreningen gör upp ett schema och skickar till kontaktperson inom DK som ser till att
funktionärerna läggs in. Detta innebär alltså att föreningen behöver maila in
funktionärsschema för serierna U16 och äldre. Schemat skickas till
dk@smalandblekingehandboll.com (helst 1 vecka innan seriestart).
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Laguppställningar/spelarlista för EMP
Laguppställningar utgör en förutsättning för att kunna köra EMP (elektroniskt
matchprotokoll) som vi numera använder i alla serier från U12 och uppåt inom SmålandBlekinge.
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 (programmet som vi kör att använda EMP) sedan skulle hämta
uppgifter därifrån två gånger om dagen. I förra nyhetsbrevet informerade vi om att denna
funktion inte riktigt fungerar än. Vi har fortfarande inte fått någon ny information så tills
vidare vill vi att ni fyller i 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.
Vi vill även passa på och påminna om att laguppställning ska lämnas till sekretariatet senast
30 minuter innan matchstart (men gärna tidigare för att ge sekretariatet möjligheten att
förbereda sig i lugn och ro). Detta är reglerat i SHFs tävlingsbestämmelser 6.4 som ju gäller
utöver våra lokala tävlingsbestämmelser.
Det finns två alternativ:
1. Skriv ut en spelarlista från programmet Digimatch som är installerat på era
föreningsdatorer. Funktionärerna kan hjälpa er med detta.
Välj Ny matchregistrering. Klicka på Uppdatera Serielista. Välj den serien där
laget spelar i. Klicka på Uppdatera Matchlista. Välj en match där laget är
hemmalag. Klicka på Uppdatera laguppställningar. Klicka på Nästa. Välj nu
Skriv (längst upp till vänster) och välj Lista Hemmalag. Listan kan antingen
skrivas ut direkt till en skrivare och så kan man skapa en pdf-fil som går att
spara ner för att maila vidare.
Lagansvarig markerar sedan innan varje match vilka spelare som är med genom
att sätta ett kryss i kolumnen Delt. Om en eller flera spelare behöver byta
nummer så fyller man i det nya numret i kolumnen Nytt nr. Om en spelare inte
finns med så skrivs hen upp på en tom rad så att sekretariatet kan lägga till
denna spelare. Längst ner markeras vilka ledare som är med på matchen. Glöm
inte att ange vilken beteckning ledarna har (A-D).
2. Om föreningen inte har möjlighet att skriva ut en spelarlista från Digimatch så kan
man lämna en utskrift av Excelfilen som föreningen har skickat in och markera
spelare och ledare där.

Lathundar för föreningsfunktionärer
Då vi ännu inte fått några uppdaterade tävlingsbestämmelser har vi inte heller kunnat
uppdatera våra lathundar för föreningsfunktionärer. Vår målsättning är att kunna publicera
uppdaterade lathundar senast i slutet av september.
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Avslutningsvis vill vi påminna om några punkter

Matchtider, typ av timeout mm
Det är viktigt att alla domare, funktionärer men även ledare är pålästa vad som gäller i de
olika matcher gällande matchtider, typ av timeout mm.
Nedan hittar du vad som gäller i Småland-Blekinge HF. Vid spel i annat distrikt kan detta
skilja sig.
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Nya regler för minihandboll
Vi vill påminna igen om de nya reglerna för minihandboll som vi tar upp på våra
domarutbildningar men det är viktigt att informationen sprids till berörda ledare.

Domaransvarig
Vi vill också påminna om att varje förening ske utse en domaransvarig (eller flera). Maila
kontaktuppgifter (namn, mail och telefon) till dk@smalandblekingehandboll.com snarast
möjligt dock senast den 28/9. Domaransvariga är viktiga för att kunna planera en
uppföljning av våra domarutbildningar samt för att för att kunna vara kontaktperson för
framför allt föreningens egna domare.

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 tisdagen den 15 oktober 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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