NYHETSBREV FRÅN DOMAR- OCH FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN NR 1
SÄSONGEN 2020/2021

Välkommen till en ny handbollssäsong!
Framför dig har du vårt första nyhetsbrev för säsongen. Från och med denna säsong har vi
bytt namn till Domar- och funktionärskommittén (DFK).
Nyhetsbrevet är denna gång rätt omfattande och innehåller viktig information för både
föreningar, domare och funktionärer:
•

DFKs organisation och arbete

•

Information om utbildningar och tillsättning

•

Laguppställningar/Spelarlista för EMP

DFKs organisation och arbete
DFK leds av Adam Nilsson från Karlshamn (ordförande). Övriga ledamöter är Astrid Laurin,
Jönköping, Ibrahim Sivic, Ekenässjön, Lennart Jyllhed, Karlskrona, och Thomas Elofsson,
Växjö. David Olsen från kansliet är adjungerad.
Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan men du kan även maila oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
DFK hade sitt första möte för säsongen den 8 september.
Vi har planerat in följande mötesdatum för resten av säsongen.
- 20/10, 24/11, 21/12, 25/1, 16/2, 23/3 och 27/4.
Några dagar efter varje möte skriver vi ett nytt nyhetsbrev som publiceras på hemsidan.
I samband med den kommande regionaliseringen kommer deltagare från DFK delta i möten
med motsvarande kommittéer för Skåne och Väst.
När det gäller ersättningar för domare och funktionärer så ligger de kvar på samma nivå som
förra säsongen. Gällande ersättningar finns här.

Information om utbildningar
Den 5 september genomfördes en utbildning för domare på steg 3-4 (det som tidigare
kallades distriktsdomare). I utbildningen deltog 40 domare under ledning av Ibrahim Sivic
och Lennart Jyllhed.
Vi har även genomfört 3 stycken distriktsfunktionärsutbildningar samt en
förbundsfunktionärsutbildning under ledning av Astrid Laurin respektive Thomas Elofsson.
Domarwebben kommer att uppdateras inom kort med uppgifter om alla nya domare och
funktionärer.
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Den 10 oktober kommer vi att erbjuda ytterligare ett utbildningstillfälle. Även denna gång i
Växjö. Har ni domare ute i föreningarna som vill gå vidare så se till att de anmäler sig via
denna länk senast den 20 september. Som ni vet sedan tidigare så behövs fler domare!!!
Eftersom det i år ingår anmälningsavgift till steg 3-4 domarkurs i serieanmälningsavgiften för
många av era lag (enligt tidigare utskick) rekommenderar vi er att nyttja den.
Vi vill påminna om att det är upp till föreningarna att boka föreningsdomar- och
föreningsfunktionärsutbildningar. En del har redan hört av sig men vi saknar fortfarande en
del. Ni skickar mail till dk@smalandblekingehandboll.com eller så kontaktar ni er
kontaktperson inom DFK direkt.
U14 och yngre döms av steg 2-3 domare och tillsätts av föreningarna själva med undantag i
Blekinge där U14 tillsätts av förbundet. Tänk på att alla domare som dömer i föreningen ska
ha genomgått domarutbildning i regi av Småland-Blekinge HF med av förbundet godkänd
instruktör.
Föreningsfunktionärer krävs i alla matcher i seriespel, UDM och USM i åldrarna U12-16. för
äldre lag krävs distriktsfunktionärer. Utbildningen för en föreningsfunktionär gäller i två år
vilket innebär att funktionärer som har gått en föreningsfunktionärsutbildning med EMP
förra hösten inte behöver gå utbildning i år (DFK utgår från deltagarlistorna från
utbildningarna hösten 2019).
DFK kommer senast i slutet av september att publicera en uppdaterad lathund som i korthet
beskriver viktiga punkter för funktionärer (speltid, matchtid, timeout mm) samt även
information om nyheterna. Föreningen ansvarar sedan för att information går ut till alla
deras funktionärer om lathunden.
Funktionärer i klasserna U11 och yngre ansvarar för resultatvisning och tidtagning på en
väldigt enkel nivå. Det finns inte längre några krav på att dessa funktionärer ska utbildas av
godkänd instruktör utan varje förening ansvarar själv för lämplig utbildning och ansvarar
även för tillsättning. Det kan räcka med en funktionär per match med det är en fördel att
vara två funktionärer. Småland-Blekinges DFK har tagit fram en kort lathund kring vad som
krävs på denna nivå. Lathunden kommer att uppdateras under september och kommer att
vara tillgänglig senast i slutet av september.

När det gäller bokning av utbildningar så gäller följande:
• Varje förening som har lag i seriespel ska se till att föreningen har så många
föreningsdomare och funktionärer som krävs för att föreningens lag ska kunna
genomföra seriespelet.
• Föreningen ansvarar för bokning av lämplig lokal med tillgång till projektor och
internetuppkoppling (instruktören tar med sig egen dator)
• Max antal deltagare per utbildningstillfälle är 25. Med tanke på Covid-19 och kraven
på social distansering är det viktigt att arrangerande förening ser till att lokalen är
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•

anpassad till att deltagarna kan hålla avstånd och att det finns möjlighet att tvätta
händerna alt. desinficera händerna. Om lokalen inte tillåter 25 deltagare så
meddelar ni instruktören var gränsen ska läggas.
Instruktören lägger ut utbildningstillfället i IdrottOnline. Föreningen ser därefter till
att deltagarna anmäler sig. Detta kan ombesörjas av föreningens kansli eller av
deltagarna själva. Vi vill göra er uppmärksamma på att endast de deltagare som är
anmälda via utbildningsmodulen är berättigade att delta i utbildningen. Är man
inte anmäld riskerar man att inte få delta om max antalet för lokalen uppnåtts.

Tillsättning av distriktsfunktionärer
•
•

•

Föreningen ansvarar för tillsättning av distriktsfunktionärer (U19 och uppåt)
Föreningen gör upp ett schema och skickar till DFK som ser till att funktionärerna
läggs in. Detta innebär alltså att föreningen behöver maila in funktionärsschema för
serierna U19 och äldre.
Skickas till dk@smalandblekingehandboll.com (helst 1 vecka innan seriestart)

Laguppställningar/spelarlista för EMP
En förutsättning för att vi ska kunna spela alla matcher i U12 och uppåt med EMP är att
föreningen ser till att det finns laguppställningar registrerade.
Laguppställningarna kan numera registreras själva av föreningen i det så kallade
tävlingssystemet TA (länk till manual). Endast i undantagsfall kan man fylla i EMP-mallen
som varje lag fyller i och maila till thomas.e@smalandblekingehandboll.com
Till matchen ska sedan ledaren ha med sig en lista på de spelare som är aktuella för just den
matchen. Den lämnas till funktionärerna i god tid innan match (helst 1 timme innan men
senast 30 min innan matchstart). Den ska inte vara handskriven utan tydlig och klar med
namn, tröjnummer och födelsedata så att inga missförstånd uppstår.
Tänk också på att se över innehållet i era funktionärsväskor och ser till att EMP-datorerna är
uppdaterade.
Om du har frågor eller synpunkter kring DFKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DFK-möte är planerat till tisdagen den 20 oktober 2020.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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