NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 9 SÄSONGEN 2019/2020

DK hade sitt nionde möte den 20 april och fokus låg på verksamhetsberättelsen
och planering för den kommande säsongen.
Vi kan konstatera att det blev ett mycket abrupt slut på säsongen och vi håller nu
tummarna att allt blir som vanligt till hösten.
Enkät domare
Som tidigare år har DK skickat ut en enkät till alla distriktsdomare och vi hoppas få
in många svar så att vi får underlag för att planera den kommande säsongen och
göra förbättringar.
Enkäten finns här: https://forms.gle/voZTCT9BkYAmFLkv6 och vi önskar att ni
svara senast 30 april.
Utbildningar
Vi vet att domare, funktionärer men även föreningar undrar hur det kommer att
se ut med utbildningar till hösten.

När det gäller domarutbildningar så har vi fått besked från SHF att den nya
domarutbildningen nästan är klar och så fort vi har fått mer information kommer
vi att skicka ut mer info om det.
Gällande funktionärsutbildningar så gäller följande
• Funktionärer som har gått funktionärsutbildning utan EMP hösten 2019 och
som nu ska sitta i sekretariatet för U 12-14 samt i DM-matcher för U 12, U
13 och U 15 måste gå funktionärsutbildning som innehåller EMP.
• Funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning med EMP
hösten 2019 behöver inte gå utbildning i år (vi utgår från deltagarlistorna
från utbildningarna hösten 2019) men ansvarar själva för att uppdatera sig
om eventuella nyheter.
• Funktionärer som har gått en distriktsfunktionärsutbildning förra säsongen
behöver inte gå utbildning i år (vi utgår från deltagarlistorna från
utbildningarna hösten 2019) men ansvarar själva för att uppdatera sig om
eventuella nyheter.
Vi återkommer med kursdatum och mera datum inför nästa säsong så fort vi vet
mer. Även om vi i nuläget inte vet om vi kan följa ordinarie planering hoppas vi
och planerar för att så ska vara fallet. Vi håller er uppdaterade.
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Avslutningsvis vill DK rikta ett stort tack till er alla domare, mentorer och
funktionärer och ett särskilt tack till alla föreningar som aktivt jobbar med
stöttning av både unga men även erfarna 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 26 maj 2020.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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