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Nu har seriefotbollen kommit igång, och de flesta lagen har genomfört några matcher så får
man information från olika intressegrupper inom distriktet. Därför vill jag påtala följande:
Matchvärdar: Det förekommer att det startas matcher utan att det finns matchvärdar, detta är
ett fel mot tävlingsbestämmelserna. Det kan man läsa om på ”domarsidan”. Även att
bortalaget påtalar detta innan match så blåser domaren till spel. Det får inte förekomma.
Matchtillsättningen är det stora problemet inom distriksfotbollen, bland annat för att vi har
endast en halvtidstjänst och en som är ”ny på jobbet”. Han jobbar så mycket han kan med att
”lägga ut matcher”. Det är så att vi har tagit ut domare till de flesta matcher ända fram till
sommaruppehållet. Jag hoppas att matchfördelningen kommer ut till Er kännedom snarast.
För att höja regelkunskapen bland domarna så har DK inför detta spelår bland annat ställt
krav på att varje domare skall delta på minst 3 domarträffar av 4 i de olika domarklubbarna.
Då kan man fråga sig varför gör DK detta? Vi ser att det är stora brister i kunskapen om både
regler och tävlingsbestämmelser. Bland annat därför blir sådan här felsteg av domarna som
ovan angående matchvärdar.
Det som är glädjande angående domarklubbsträffar är att i Katrineholm var det vid senast
träffen 23 närvarande av 25 medlemmar. Det är bara att gratulera Katrineholms domarklubb
till detta. Jag hoppas bara att det håller hela spelåret.
Personligen var jag domarklubbsträffen i Eskilstuna (07.05.10) där det endast kom 7 aktiva
domare av 48 inbjudna till deras träff. Man kan verkligen fråga sig ”varför ställer Ni
Eskilstunadomare inte upp när Ni har sådana eldsjälar som Valter som fixar det mesta”. Det
måste till en stor skärpning bland Eskilstunas domarkår. Vid samtliga domarkurser i våras
informerade vi om att Ni skall delta i 3 träffar av 4 under spelåret. Jag tänker ta upp detta i
kommande DK-möten, där vi måste fundera på hur vi skall premiera de domare som vill
utveckla sig som domare. Ni domare som kontaktar DK och vill ha provmatcher i högre
serier, var är Ni när det är domarklubbsträffar. Det är ett steg av Er utveckling att gå på
domarklubbsträffar. Det enda vi kan göra är att detta måste märkas i framtida domaruttagning.
Räknar med att få information från de andra domarklubbarna till nästa DK-möte.
DK har begärt att domarklubbarna skall lämna in förslag på domare som vill gå steg 2utbildning i samband med Katrineholms-cupen. Är Ni yngre eller nyare domare intresserade
så anmäl Ert intresse till din domarklubb.
DK kommer att från spelomgång 4 inte ta ut några AD i serien Reserv Elit. Bättre att använda
domarna på viktigare uppdrag, samt att det blir billigare för klubbarna.
En önskan från undertecknad är ”Gå på nästa domarklubbsträff”.
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