Domarsidan. (infoblad nr: 1).
DK vill med denna sida informera vad som är på gång inom domarverksamheten i distriktet.
Vår målsättning är att vi skall förnya denna sida cirka en vecka efter varje DK-möte. Vi vill
med denna infosida sprida lite aktuell information.
Nu är all domarutbildning avklarad för detta år. Det vi skall göra nu inom DK är en
uppföljning av utbildningen genom att bland annat skicka ut en enkät till samtliga instruktörer
som haft kurser under våren. Vi skall givetvis även gå igenom de utvärderingar som samtliga
domare har lämnat efter varje kurs. Men har Du som domare efter kursen kommit på någon
idé om hur kurserna skall förbättras så är undertecknad mycket intresserad av att få denna
information. Det blir inga bättre kurser om inte kursdeltagarna ”tycker till om dem”.
Vill ha dina synpunkter (bra eller dåliga) senast den 12 juni på e-post gjohansson@telia.com
Domarsituationen i distriktet är lite bättre i år än under 2005. I år är det 107 förbunds- och
distriktsdomare. Förra året var den siffran 84. Men vår målsättning inom DK måste vara minst
det dubbla och lite till. Om man gör ett enkelt räkneexempel att alla matcher i distriktet spelas
en lördag i slutet av september, så skulle det gå åt cirka 230 domare. Hade vi detta antal så
kunde vi även höja kraven på samtliga. Angående föreningsdomarna återkommer vi om
utvecklingen. Med den tid vår nye tjänsteman har till förfogande har han inte haft tid att göra
uppföljning på dessa, ja inte ens registrerat dem. På grund av detta så är det en hel del domare
som ännu inte erhållit sina domarkort. Men det jobbas med detta skall Ni veta.
Det som är ett problem är återbuden. Domarna måste ta ett större ansvar när det gäller
återbuden, visst finns det gånger när man är tvungen av olika anledningar. Men vi måste få
bort de onödiga och sena återbuden. Så en vädjan till alla domare försök i mesta möjliga mån
att ta de matcher Du får.
Något som vi i DK arbetar mycket med är matchtillsättningen, som det har varit en hel del
berättigad kritik mot. Det har blivit en del feltillsättningar ur rättvisesynpunkt, men
målsättningen har varit och är för matchtillsättarna att alla matcher skall spelas med en
kompetent domare. Eftersom det börjar komma fram yngre domare som skall matchas fram
på olika sätt, så kanske de äldre har svårt att förstå att de får stå tillbaka. Sedan är det så att det
är färre lag i distriktet detta år.
Vi inom DK arbetar med att försöka genomföra en steg 2-utbildning i distriktet i samband
med någon cupturnering. Mikael Persson Eskilstuna skall gå steg 2-utbildning 25 –28 maj i
samband med Svealandslägret i Enköping.
Det vore mycket bra om Du som domare eller annan intressent inom domarverksamheten har
synpunkter på detta informationssätt till gjohansson@telia.com
Vid pennan var
Göran Johansson
DK-ledamot

