NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 5 SÄSONGEN 2019/2020

Domarkommitténs femte möte för säsongen hölls den 3 december via vår ”nya” plattform
teams och vid detta möte var det en ovanligt gedigen dagordning för ett icke fysiskt möte.

Domarbrist
I föregående nyhetsbrev förvarnade vi om att:
•

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.

Tyvärr konstaterar vi att alla ovanstående punkter nu har inträffat.
Förutom att hoppas på många nya domare under Hallbybollen den 4-6 januari 2020 (se
inbjudan) planerar vi för en dispens för de domare som i år inte har gått utbildning så att de
får döma ändå, dock gäller:
•

Dispensen är som längst giltig denna säsong och tilldelas inte två säsonger i rad.

•

Domaren måste ha gått utbildning på aktuell nivå någon gång tidigare.

•

En avgift på 300 kr inbetalas.

Dispensdomare används i andra hand när ordinarie antalet domare inte räcker till.

Sverigecupen
Småland-Blekinge HF hade tre domarpar på plats som stod för fina insatser. Bland annat
dömde domare från SmBl i två semifinaler. Paren som var uttagna till Sverigecupen var:
Jonathan Lindvall & Felix Petersson
Adam Mellqvist & Tilda Petersson
Alisijjad Al-ziyadi & Jacob Petersson

Spelarregistrering i EMP
Inför säsongen förändrades hanteringen av hur föreningar ska registrera spelare i EMP för
föreningar som deltar i USM. Detta sätt har även använts av många föreningar i seriespel.
Registreringen sker genom föreningarnas inlogg i TA. En förutsättning för att det ska fungera
är att föreningens medlemsregister i IdrottOnline är uppdaterat då TA hämtar spelarna
därifrån. När detta inte fungerar kan det exempelvis innebära att det saknas spelarlistor i
EMP helt eller att ledarna har försvunnit från systemet. Vi uppmanar föreningar att
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uppdatera sina register och lägga in spelarna via TA samt funktionärerna att påpeka för
lagledare när spelare/ledare saknas i EMP.

Hallbybollen
Under Hallbybollen hoppas vi att ett flertal domare från Småland-Blekinge finns med. Från
DK kommer mentorer för att hinna coacha så många av dem som möjligt.

TBBU och nytt förslag USM
SHF har såväl uppdatering av TBBU och ett förslag på nytt upplägg för USM ute på remiss. DK
har lämnat samma synpunkter som tidigare med önskemål om ökad likvärdighet mm. DK ser
förslaget kring USM som mycket problematiskt ur domarsynpunkt då det blir fler matcher
som spelas varav flertalet ska dömas av föreningsdomare som föreningarna redan idag har
svårt att plocka fram.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Handbollsår!

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 torsdagen den 9 januari 2019.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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