NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 3 SÄSONGEN 2019/2020

Nu har seriespelet kommit igång och den 15 oktober sitt tredje möte för säsongen.
DK har under september och oktober genomfört ett stort antal domar- och
funktionärsutbildningar och vi är nu nästan klara. Det är roligt att träffa så många
intresserade domare och funktionärer men vi kan tyvärr konstatera att det ändå finns en
stor brist på domare. Här måste vi ha hjälp från er ute i föreningarna att dels fånga upp
föreningsdomare som vill ta steget upp till distriktsdomare eller så finns det kanske spelare
som har slutat att spela och som vill satsa på att döma. Men vi behöver också hjälp med
stöttning av domarna.

Domartillsättning
Det har varit några tuffa helger när det gäller domartillsättningen på grund av USM-steg
parallellt med många matcher i seriespel. En uppmaning till alla domare är att ni sköter er
krysslista på Domarwebben. Vi får tyvärr alldeles för många sena återbud som gör det
extremt svårt att tillsätta matcher.
I samarbete med Hallbybollen som spelas den 4-6 januari 2020 kommer vi att erbjuda
ytterligare en distriktsdomarutbildning. Mer info om utbildningen kommer längre fram.
Under turneringen kommer vi även ha mentorer på plats och vi räknar med att samtliga
domare i distriktet som har ambitioner att utvecklas och strävar efter högre matcher
anmäler sig till Hallbybollen via deras hemsida.

Lathundar för funktionärer och domare
Vi har nu äntligen lagt ut uppdaterade lathundar för denna säsong. Tyvärr har Svenska
Handbollförbundet fortfarande inte publicerat uppdaterade tävlingsbestämmelser för barn
och ungdom och därför har Småland-Blekinge HF inte heller kunnat fastställa lokala
bestämmelser men trots att tävlingsbestämmelserna inte publicerade har vi ändå valt att
lägga ut lathundarna.
De riktar sig i första hand till funktionärer men kan självklart även vara till hjälp för domarna.
Här finns information om bestraffningar, utbildningstimeout men matchtider, typ av
timeout, typ av protokoll.
•

Lathund för funktionärer och domare U12 och äldre

•

Lathund för föreningsfunktionärer U11 och yngre

Påminnelse om laguppställningar/spelarlista för EMP
Vi vill återigen påminna om att det är viktigt att föreningarna ser till att det finns
laguppställningar inlagda i Digimatch. Laguppställningar utgör en förutsättning för att kunna
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köra EMP (elektroniskt matchprotokoll) som vi använder i alla serier från U12 och uppåt
inom Småland-Blekinge.
Detta gör ni enklast genom att fylla i EMP-mallen som ni sedan mailar till
thomas.e@smalandblekingehandboll.com så snart som möjligt.
Vi vill även passa på och påminna om att en skriftlig 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.

Arvoden för domare och funktionärer
En uppdaterad sammanställning över gällande ersättningar för domare och funktionärer
finns på hemsidan.

Förtydligande angående utbildningstimeout under USM för F14 och P14
Följande förtydligande har skickats ut till deltagande föreningar i USM för F14 och P14

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 5 november 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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