NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR1 SÄSONGEN 2017/2018
Här kommer ett första nyhetsbrev från DK där vi vill passa på och informera lite om vår pågående
verksamhet och aktuella frågor. Nyhetsbrevet riktar sig till både domare, funktionärer och föreningarna.
DK består av 8 ledamöter och vi sammanträder ca 10 gånger per säsong. Vi har dels telefonmöten men vi
har även behov av möten där vi samlas och kan diskutera vissa punkter lite mer ingående. Våra ledamöter
finns utspridda i distriktet och nu senast samlades vi i Mönsterås.
Under september-oktober har vi genomfört utbildningar för distriktsdomare och distriktsfunktionärer och
inte mindre än 29 föreningsdomarutbildningar och 28 föreningsfunktionärsutbildningar. Vi tycker att det
är väldigt roligt att få träffa så många engagerade föreningar med domare och funktionärer. Men det
uppstår alltid lite frågor och problem och vi tänkte ta tillfället i akt att informera om vissa viktiga punkter
nu när seriespelet har kommit igång.

UTBILDNINGSTIMEOUT I SERIERNA FÖR U12-U9
Tävlingskommittén (TK) och Domarkommittén (DK) vill göra ett förtydligande gällande frikast och
straffkast i samband med utbildningstimeout:

I serier med utbildningstimeout avbryter tidtagaren spelet tio (10:00) minuter in i respektive
halvlek. Om frikast eller straffkast är utdömt i samband med signal för utbildningstimeout, ska
dessa kast läggas innan utbildningstimeouten verkställs och bestämmelser i reglerna 2:4-2:6
(regelboken) ska gälla. Efter att kastets resultat har avvaktats gäller två minuters
utbildningstimeout och därefter avkast till det lag som inte gjorde avkast vid halvlekens början.
TK kommer inom kort uppdatera tävlingsbestämmelserna på nätet med den nya skrivningen.

UNGDOMS-DM
Alla matcher i UDM 17/18 ska spelas med EMP. Spelarlista för EMP skickas till kansliet/Thomas
Elofsson i DK (mall har skickats ut från kansliet) senast 7 dagar innan första matchen.
Om match slutar oavgjord gäller följande i såväl kval- som finalspel:
Klass U15: Avgörs via ”Shoot Out” direkt, dvs utan förlängning
Klass U13/U12: Avgörs via ”Sudden death” dvs första målet vinner. Lottning avgör vilket av lagen som
börjar med boll. Max speltid för ”Sudden death” är 5 min. Om inget av lagen gjort mål efter 5 min vidtar
straffläggning med 3 straffar per lag.
Det är viktigt att man ställer in tiden för förlängning i EMP (se avsnitt 6.2 i EMP-manualen) och förstås
även på klockan. Hur man registrerar förlängning och straffavgörande respektive shoot-out beskrivs under
avsnitt 9 i manualen. Det är viktigt att denna information kommer ut till berörda domare och
funktionärer.

EMP (ELEKTRONISKT MATCHPROTOKOLL)
För U 12 är det valfritt att använda sig av EMP eller pappersprotokoll. Eftersom vi har ett antal föreningar
som vill köra EMP ombeds samtliga berörda lag att skicka in spelarlistor så att föreningarna som vill köra
EMP får en smidigare hantering.
Vi har hört att vissa föreningar har upplevt problem med att köra EMP. Det kom ju en ny version av
EMP (version 3) i somras och det är den versionen som vi har visat på våra funktionärsutbildningar. Vi
vill förtydliga att det är extremt viktigt att man har avinstallerat den gamla versionen (version 2) och att
man hämtar den nya versionen som kan laddas ner här.
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Man får inte ha kvar den gamla versionen vid sidan om den nya versionen då det kan orsaka
problem. Vi rekommenderar alla föreningar att göra en koll av sina föreningsdatorer.

DOMARANSVARIG
Av tävlingsbestämmelserna för 2017/2018 (§ 5.2) framgår att varje förening senast den 15 september ska
ha utsett en eller flera personer som är domaransvariga i föreningen och meddelat dessa namn till
Småland-Blekinge HF:s kansli. Domaransvarig/a skulle gärna vara närvarande vid de
föreningsdomarutbildningar som föreningen bokat och bör aktivt visa sig ute i hallarna. Domaransvariga
ska även fungera som kontaktperson gentemot DK och kansliet.

Tyvärr har vi enbart fått in namn från ett fåtal föreningar och vi vill därför påminna er om att
skicka in namn till laurin.astrid@telia.com senast den 20/11.

UPPFÖLJNING AV FÖRENINGSDOMARUTBILDNINGAR
Till denna säsong har DK planerat att göra uppföljningar av föreningsdomarutbildningarna på ett antal
ställen. Tanken är att kunna svara på frågor, följa upp och stötta när föreningsdomarna har varit igång ett
tag och särskilt dem som vill satsa vidare. Eftersom vi inte har fått in namn på domaransvariga så blir det
svårt för oss att kunna planera in dessa uppföljningar som planerat.
Vi har dock inte övergett tanken helt än och hoppas ändå att kunna genomföra vissa uppföljningar. Vi vill
samtidigt uppmana de föreningar som har föreningsdomare som visar intresse att satsa vidare att ta
kontakt med oss så att kan vi prioritera er.

KOMMANDE UTBILDNINGAR
Under Hallbybollen (5-7 januari 2018) kommer vi att genomföra ytterligare en distriktsdomarutbildning
med fokus på framför allt unga domare.
Vi kommer också att genomföra ytterligare ett utbildningstillfälle för distriktsfunktionärer. Håll utkik på
hemsidan för mer info.
Du kan läsa mer om vår verksamhet i Verksamhetsplanen för Småland-Blekinge HF.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter finns
här.
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