NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 10 SÄSONGEN 2019/2020

Den 26 maj hade DK hade sitt tionde och sista möte för denna säsong.
Träningsmatcher
Några föreningar har redan hört av sig angående träningsmatcher
•

Domare till träningsmatcher tillsätts av David Olsen på kansliet (gäller från herr div 2
och damallsvenskan och neråt). David har semester mellan 29/6-26/7 så därför är det
viktigt att ni tar kontakt med David snarast om ni har en träningsmatch som ska
spelas i slutet av augusti eller början av september (eller ännu tidigare). Meddela tid,
plats och motstånd för träningsmatchen till david@smalandblekingehandboll.com
med kopia till dk@smalandblekingehandboll.com
För tillsättning av träningsmatcher i Handbollsligan, SHE, Herrallsvenskan och herrar
div 1 ska ni maila shfdk2016@gmail.com med kopia till
dk@smalandblekingehandboll.com (för funktionärstillsättningens skull)

•

Förslag till tillsättning av funktionärer i seniormatcher görs av arrangerande
föreningar och godkänns av DK, namn på funktionärer mailas enligt ovan.

•

Arrangerande förening ser till att båda lagen skickar in en laguppställning till
dk@smalandblekingehandboll.com så att matcherna kan genomföras med EMP.
Laguppställningen ska skickas in senast 1 vecka innan matchen.

Enkät domare
Vi har fått in en del svar på enkäten men om du som är domare ännu inte har svarat så
utnyttjar möjligheten att göra din röst hörd samtidigt som DK 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
möjligt.

Domar- och funktionärsutbildningar
Vi kan tyvärr fortfarande inte ge helt klara besked exakt hur våra utbildningar kommer att se
ut till hösten. Utvecklingen av Covid-19 kommer att styra huruvida vi kan genomföra kurser
med fysisk närvaro.
Vi har i nuläge preliminärbokat följande utbildningstillfällen:
• Distriktsdomarkurser /Steg 3-4:
o 5 september 2020 i Växjö (länk till anmälningsformuläret)
• Distriktsfunktionärskurser
o 6 september Växjö (länk till anmälningsformuläret)
o 12 september Jönköping (länk till anmälningsformuläret)
o 13 september Ronneby (länk till anmälningsformuläret)
Förbundsfunktionärskurser (arrangeras av SHF)
• 5/9 Växjö (länk till anmälningsformuläret)
• 12/9 Kristianstad
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Elitfunktionärskurs (arrangeras av SHF)
• 23/8 och 30/8
Observera att dessa datum kan komma att ändras. Inbjudan till övriga utbildningar kommer
inom kort.
Stegen i den nya domarutbildningen:

Stegen i den nya domarutbildningen ser ut som följer:
• Steg 1 - Matchledarutbildning/minihandbollsdomare
• Steg 2 - Utbildning för domare från Minihandboll till U12
• Steg 3 - Utbildning för domare från Minihandboll till U19
• Steg 4 - repetitionsutbildning samt utbildning för domare från Minihandboll – Herr
3/Dam 2
• Steg 5 - Utbildning av domare som dömer herr 2 och dam 1
• Steg 6/Förbundsdomare - Utbildning av domare som dömer herr div 1 och
damallsvenskan
• Steg 7/Elitdomare - Utbildning av domare som dömer Herrallsvenskan,
Handbollsligan och SHE-ligan.
Steg 1-2 motsvarar den tidigare föreningsdomarutbildningen och hålls av instruktör från
SmålandBlekinge HF men ute hos föreningarna. Så småningom kommer det även att finnas
möjlighet att föreningarna kan ha egna utbildade instruktörer men det kommer inte vara
aktuellt till säsongen 2020/2021 då dessa måste gå en utbildning först.
Steg 3-4 motsvarar den tidigare distriktsdomarutbildningen och planeras och arrangeras
centralt av Småland-Blekinge HF.
Steg 5 motsvarar den tidigare regiondomarutbildningen, och tillsammans med
Förbunds/elitdomarkurserna planeras och arrangeras de av Svenska Handbollförbundet.

Rekrytering av domare
Under de senaste säsongerna har antal anmälda lag till seriespel ökat vilket förstås är
glädjande. Det innebär dock också att det krävs fler domare på alla nivåer. DK behöver ha
hjälp av föreningarna och i likhet med andra distrikt har vi inför säsongen 2020/2021
bestämt att varje förening som anmäler lag till seriespel i herr div 3 och dam div 2 ner till och
med U16 även ska bistå med utbildade domare.
I enlighet med tävlingshandboken betalar föreningen även för en steg 3 eller 4 kurs (avgiften
faktureras av förbundet i början av säsongen).
• Föreningar som totalt anmäler 1-4 lag i dessa klasser betalar för 1 domares
utbildning.
• Föreningar som totalt anmäler 5-9 lag i dessa klasser betalar för 2 domares
utbildning.
• Föreningar som totalt anmäler 10 eller fler lag i dessa klasser betalar för 3 domares
utbildning.
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Föreningen har möjlighet att skicka det antal domare man har betalt för på steg 3 eller 4
kurs i september. Inbjudan skickas ut till föreningarna innan midsommar. Om föreningen
inte skickar det antal domare de har betalt anmälningsavgift för återbetalas inte avgiften.
U14 och yngre döms av steg 2-3 domare och tillsätts av föreningarna själva. Minihandboll
döms av steg 1 domare.
Steg 1-2 utbildningar arrangeras på plats ute i föreningarna och det är föreningens ansvar att
i god tid innan seriestart ta kontakt med domarkommittén (DK) och boka utbildning för
föreningen samt att se till att föreningen har så många föreningsdomare som krävs för att
föreningens lag ska kunna genomföra seriespelet. Alla domare som dömer i föreningen ska
ha genomgått domarutbildning i regi av Småland-Blekinge HF med av förbundet godkänd
instruktör.
Domarnivå och tillsättning:

Handbollsligan, SHE och Herrallsvenskan– Elitdomare (SHF tillsätter)
Div. 1 herr och Damallsvenskan– Förbundsdomare (SHF tillsätter)
Div. 2 herr och dam div 1 – Steg 5 domare (Tillsätts av regiondomaransvarig/a i Region Syd)
Övriga seniorserier – Steg 4 domare (Tillsätts av Småland-Blekinge HF)
U19 och U16 – Steg 3 domare (Tillsätts av Småland-Blekinge HF)
U14 och yngre– Steg 1-3 domare (Tillsätts av respektive förening)
Funktionärsutbildningar

Som vi har informerat om tidigare så behöver föreningarna planera enligt följande:
• Funktionärer som har gått funktionärsutbildning utan EMP hösten 2019 och som nu
ska sitta i sekretariatet för U 12-16 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.
Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DK-möte är preliminärt planerat till fredagen den 21 augusti 2020.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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