NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 8 SÄSONGEN 2019/2020

Några dagar efter UDM-Finalspelet i Vetlanda hade DK sitt åttonde möte för säsongen,
denna gång på länk.

Senvinterträff 28 februari
Vi gjorde en snabb utvärdering av Senvinterträffen den 28 februari som samlade 15
deltagare. En del av tiden ägnades åt punktmarkering och vi hade tillfälle att titta på olika
klipp från Danska Handbollförbundet. En annan punkt på agendan var anmälan till
bestraffning.
Vi i DK tycker att det är synd att inte fler domare kunde närvara och vi planerar därför att
följa upp intresset i samband med höstens domarutbildningar.

UDM-Finalspelet i Vetlanda
Lördagen den 29 februari gick UDM-Finalspelet av stapeln. DK tackar TK och Vetlanda HF för
ett bra arrangemang. Det spelades semifinaler, bronsmatcher och final i åldersklasserna
U13, U15 och U18. DK hade nominerat domare och funktionärer till dessa matcher och vid
de flesta matcher fanns även mentor på plats.
Under mötet diskuterade vi även DKs organisation för den kommande säsongen och tankar
på hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet.

DKs Lennart Jyllhed hann med att vara både mentor, fotograf och domare under dagen.
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Domartillsättning
David hälsar att domarna har blivit bättre på att lämna återbud i tid vilket underlättar för
honom när han ska leta ersättare. Vi uppskattar också att det finns ett antal domare som
självmant hör av sig när de ser att det finns matcher som saknar domare och erbjuder att de
kan ta matcherna.

Regler för kvalspel
Då vi närmar oss slutet av säsongen och därmed eventuellt kvalspel för några av distriktets
lag vill vi påminna både domare, funktionärer och föreningarna vad som gäller.
Det är viktigt att föreningarna tänker på att funktionärer ska uppfylla kraven för den serie
man kvalar till, exempelvis krävs det förbundsfunktionärer för att kvala till herr div 2. Vid
frågor kring tillsättning av funktionärer kontaktas DK.
Den av SHF fastställda terminsplanen finns här:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling.
På SHFs hemsida finns även en sammanställning över alla kval:
https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/SlutspelKval/Slutspelkval19-20/
Vid bäst av 3 eller 5 gäller följande:
- Ingen match får sluta oavgjort
- Vid oavgjort vid full tid avgörs matchen enligt regel 2:2 (Förlängning 2x5, 2x5, sedan Shootout).
Se även
• https://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_28492/cf_31/thb_20192020_kap_02_sid_04-06_nationella.pdf
• https://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_28493/cf_31/thb_20192020_kap_03_sid_07-24_f-rbund_o_reg.pdf

Bemötande och uppträdande i hallarna
Avslutningsvis vill DK hänvisa till brevet som har gått ut till alla föreningar inom SmålandBlekinge HF angående stämningen och bemötandet ute i våra hallar. Brevet finns på nästa
sida.
Det är viktigt att alla hjälps åt att sprida budskapet och alla aktivt jobba för att skapa respekt
och behålla glädjen i handbollen för både domare, funktionärer, spelare, ledare och
publiken.
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 måndagen den 20 april 2020.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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