Domarsidan nr: 2 (2006-06-26).
Tack för de synpunkter jag fått på denna informationssida. Min förhoppning är att alla domare
läser denna sida så vi på sikt även kan lämna ut mera detaljerad information. Vill givetvis
även ha synpunkter i framtiden på denna sida.
Det har under vårsäsongen vid ett flertal tillfällen skickats in grova utvisningar där domaren har
använt de gamla blanketterna, skrivit fel, saknas underskrift. Släng alla gamla blanketter. Det
finns nya på förbundets hemsida, under blanketter.
DpU tar ej emot anmälningar som skrivits på de gamla blanketterna, om en sådan kommer in till
förbundet så skickas den tillbaka till domaren, tillsammans med en ny, med en uppmaning att göra
om anmälan. Detta tar tid och försenar därmed ärendet hos DpU.
Blanketten för grov utvisning skall användas vid samtliga grova utvisningar mot spelare under
match. Gäller alltså även vid situationer som domare kan tolka som ”olämpligt uppträdande” d v s
svordomar, verbala utfall m m. Vid denna typ av utvisning skall ”G” markeras på domarrapporten.
Blanketten för grovt olämpligt uppträdande skall användas vid grova utvisningar mot ledare
före/under/efter match samt mot spelare före/efter match. Vid denna typ av utvisning skall e j
”G” markeras på domarrapporten.
Var noggranna med att ”allt” ser bra ut på rapporten, kontrollera att det är rätt uppgifter som Ni
anger i anmälan och skicka in denna i direkt anslutning till matchen (senast två dagar efter) spelats
för att möjliggöra snabb hantering av ärendet. Samma gäller domarrapporten.
Ang utvisningar till dags dato är det i år 74 rapporter, förra året var det vid samma tid 72 rapporter.
Antal utbildade domare i Södermanlands FF 2006.
Förbunds Distrikts
Föreningsdomare:
Domarklubb: domare:
domare: 7-manna
11-manna:
Eskilstuna
5
27
121
64
Katrineholm
4
22
75
59
Strängnäs
0
10
24
15
Södertälje
4
12
31
22
Nyköping
6
16
40
73
SUMMA:
19
87
291
233

Totala antalet:
217
160
49
69
135
630

DK har skickat ut adresslistor till samtliga domarklubbar med den uppmaningen till
domarklubbarna att man skall börja ”följa upp” de föreningsdomarna som är utbildade i 11manna. Det som bör vara aktuella är domare som är födda 1991 och tidigare. Dessa hoppas vi
i DK att de skall tycka ”domaryrket” skall vara så intressant att de kan tänka sig bli
distriktsdomare under 2007. Bearbeta och följa upp dessa domare måste vara
domarklubbarnas viktigaste arbetsuppgift.
DK har begärt in förslag från Domarklubbarna på unga lovande domare som skall gå steg 2utbildning i samband med Katrineholmscupen den 11 – 13 aug. Kolla upp om din domarklubb
har lämnat in sitt förslag. Kallelse till uttagna domare kommer så fort beslut är tagit.
DK vill passa på att önska samtliga domare en skön semester och räknar med att Ni
laddar för fullt inför kommande höstsäsong.
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