SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Org. Nr 818 000-2597

Infoblad nr: 3 (2007-03-25)
Detta informationsblad måste jag börja med att redovisa Sö.FF:s ”nya” domarkommitté som
kommer under 2007 ha följande laguppställning:
Ordförande:
Göran Johansson Torshälla.
Div. IV-coach: Håkan Nystedt Strängnäs
DK-ledamot: Håkan Axén Katrineholm
DK-ledamot: Åke Andersson Södertälje
DK-ledamot: Rolf Hansson Eskilstuna
DK-ledamot: Valter Timmerman Eskilstuna.
Fördelningen av de olika arbetsuppgifterna inom DK är ännu inte gjort. Vi kommer att
påbörja detta vid vårt första DK-möte den 10 april.
Vikare för Peter Lundh blir Patrik Dahlborg som börjar 1 april. Hans arbetstid blir måndag –
fredag mellan kl: 08:00 – 12:00.
Det som är aktuellt för samtliga domare är våren löptester som kommer att genomföras
enligt den information/kallelse som finns på ”domarsidan”.
Förbundsdomarna genomför sin test 29 mars i Eskilstuna. Helt enligt Sv.FF:s nya modell.
För distriksdomarna (från div. V- neråt) kommer dessa löptester att genomföras enl följande:
Katrineholm 2 april kl: 18:30 på Backavallen.
Nyköping 3 april kl: 18:30 Rosvalla ( kolla med Torvald)
Eskilstuna 3 april kl: 18:30 på Ekängens Friidrott
Södertälje 12 april kl: 18:30 på Södertälje IP. (kolla med Bosse W)
Eskilstuna 17 april kl: 18:30 på Ekängens Friidrott. Detta är en uppsamlingsheat.
Under vecka 13-14 kommer vi att ta ut domare till vårens matcher i de olika serierna.
Har Ni några dagar som Ni inte har inrapporterat via ”domarkalender” så gör det omgående.
Planera in Era ”ledigheter” under våren så vi kan minska ner antalet återbud.
Alla ÅTERBUD skall i år lämnas till Sö.FF:s kansli om de meddelas i tid. Det kommer särskild
information om detta på vår ”domarsidan”. Vi har i dagen (21/3) inte klart med
återbudshanteringen med domarklubbarna. Vi hoppas på en liknande uppgörelse som under 2006.
Kolla upp med Era olika domarklubbar när de har planerat in sina regelträffar under vårsäsongen.
DK hoppas få information om detta så vi kan informera på hemsidan när de olika domarklubbarna
har sina träffar. De har ”ställt upp på” att ha dessa träffar, därför är det viktigt att samliga domare
besöker dessa. Detta gäller även förbundsdomarna. Det blir en utvärdering i höst.
DK vädjar till domarna att ordna flera ”Lokala Matchinstruktörer” så att vi kan följa upp domare
under div. V-nivå. Vi ordnar gärna utbildningar på olika platser i distriktet. Hör av Er till kansliet
med namn och adress så skickar vi ut inbjudan.
Grattis Peter Fröjdfeldt till ”årets sörmlänning 2007. Det gav givetvis resultat när domarna
blev uppmanade vid förra infobladet att rösta på Peter.
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