NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 4 SÄSONGEN 2019/2020

Domarkommitténs fjärde möte för säsongen hölls den 5 november i Växjö och vid detta
möte låg mycket fokus på domartillsättning. Som resultat av vårt möte har DK gjort ett
utskick till domare och föreningar.

Domarbrist
De senaste åren har antalet domare i hela Sverige sjunkit. I Småland-Blekinge har antalet
pendlat men för vår del har den geografiska spridningen varit ett problem. Genom
exempelvis mentorsprojekt har vi nyrekryterat ett antal främst unga domare. Många av dem
spelar fortfarande själva vilket försvårar tillsättningen då det krockar med egna matcher.
Några har slutat när de insett att domaruppdraget inte är för dem eller på grund av flytt,
studier etc.
I år har vi ett litet tapp på domarsidan men en relativ stor ökning av antalet matcher som
spelas vilket gör att det blir allt svårare att se till att det finns domare till alla matcher. Detta
kommer att resultera i:
•

Matcher kan komma att ställas in på grund av domarbrist.

•

Matcher kan i undantagsfall dömas av en domare.

•

Hjälp till föreningar som saknar föreningsdomare med att distriktsdomare dömer
matcher som ska dömas av föreningsdomare (upp t o m U14) kan utebli.

Vi jobbar vidare med hur vi på lång sikt kan skapa en hållbar domarsituation men vi måste ha
ett bättre samarbete med föreningarna där de aktiva finns och även potentiella domare. Vi
måste bli fler!
Som vi informerat om tidigare så kommer vi att genomföra en distriktsdomarkurs under
Hallbybollen den 4-6 januari 2020 (se inbjudan). Sedan måste vi tillsammans rekrytera
löpande och hjälpas åt att få våra domare att trivas i uppdraget.

Hantering av reseräkning för domare och funktionärer
Med anledning av inkomna synpunkter vill informera om följande:

Till föreningar:

•

Se till att alla era matchspelande lag vet var domarna ska lämna sina räkningar.
Eftersom alla föreningar har olika rutiner vill vi att ni vid match aktivt meddelar
domarna var de ska lämna räkningen.

•

Observera att räkningen INTE BEHÖVER SKRIVAS UNDER AV DOMARNA, detta
gjordes förr som kvittering för kontant betalning.
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•

Meddela/fråga i första hand domarna och i andra hand oss
(DK@smalandblekingehandboll.com) om ni har synpunkter eller frågor kring
domarräkningar.

Till domare:

•

Era reseräkningar ska lämnas på matchdagen. Väljer ni att maila ska de mailas
SAMMA DAG!

•

På hemsidan finns en NY reseräkning med alla de uppgifter föreningen behöver och
som ni behöver lämna:
http://www.svenskhandboll.se/SmalandBlekingesHandbollforbund/Dokument/

•

Fyll i ALLA uppgifter på räkningen och texta tydligt. På hemsidan under Dokument
(länk se ovan) finns ett exempel på hur räkningen ska fyllas i.

•

Alla föreningar har olika rutiner och vi önskar att de ska meddela er vem som ska ha
räkningen. Om så inte är fallet, ställ frågan vid match. Lämna exempelvis inte till
funktionärerna, de tillhör inte nödvändigtvis föreningen, om de inte uttryckligen
säger att det är de som ska ha räkningen.

Lathundar för funktionärer och domare
Vi påminner om våra lathundar där det finns information kring matchtider, timeout, typ av
protokoll mm.
•

Lathund för funktionärer och domare U12 och äldre

•

Lathund för föreningsfunktionärer U11 och yngre

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 3 december 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.

2

