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När detta skrivs är höstsäsongen inne i sitt slutskede. Just denna helg är det mycket ”kärvt”
med domare till de matcher som skall spelas. Det är tyvärr många förbundsdomare som tackat
nej på grund av att de är borta. Vi har fått hjälp både från Uppland och Östergötland att
genomföra slutomgången i div. IV. Det som kommer nu är några kvalmatcher.
I den gångna veckan (26 sept) hade vi besök från SvFF:s DK (Bosse Karlsson, Germund
Nilsson) var här på distriktsbesök. Vi fick kritik för det dåliga antalet damdomare i distriktet.
Det tyckte att vi jobbade rätt vad det gäller nyrekrytering av domare. Vid den centrala
domarkonferensen i Borås redovisades samtliga distrikts domarantal. Södermanland har ökat
antalet domare mest i landet under 2007. Detta sporrar till att kämpa vidare. Vi har cirka 130
förbunds- och distriktsdomare. Målsättningen är cirka 160 domare, då kan vi börja gå in på
kvalitet på domarna.
Denna helg ( 29-30 sept) är vår ny distriktsinstruktör Anders Engström på utbildning i Futsal.
Så den närmaste tiden kommer han tillsammans med DK att göra en planering av
domarkurserna i Futsal. Kolla på förbundets hemsida om denna utbildning när, var den
utbildning kommer att genomföras. I år blir det endast Futsal som kommer att spelas enligt
beslut inom SvFF. Därför är det viktigt att Du deltar i Futsalutbildningen i höst.
Det som även är på gång inom DK nu är klassningen på samtliga domare i distriktet. Vi har
begärt in uppgifter från samtliga domarklubbar till i början av nov. Där jag hoppas man tar
hänsyn till om Ni som domare varit på domarträffarna under året och bland annat gjort de
regelprov som vi påtalade vid kurserna i våras.
Vi har även börjat titta på en utvecklingsgrupp som vi skall arbeta med särskilt under nästa år.
Sedan har vi redan börjat planera kursverksamheten inför nästa säsong. Det som är klart är att
vi skall ha div. IV-kursen tillsammans med Gotlands FF i Södertälje 23-24 februari 2008.
Det är flera klubbar som under höstsäsongen skickat in skrivelser till DK och begärt att de
skall ex.vis ta bort varningar som domarna har delat ut under olika matcher. De har haft
synpunkter på våra domare som vi samtidigt har haft kontrollanter på. Kolla man dessa två
olika bedömningar så tror man att de inte varit på samma match. Jag tror att både domare och
spelare går ut på planen för att göra sitt bästa. I denna sport fotboll, så får man ibland fördel
av domarens bedömning och ibland nackdel. Det är en del av tjusningen med fotboll.
I förra infobladet (nr: 7) ville jag ha synpunkter på DK:s arbete. Men tyvärr har det inte
inkommit några. Nu tycker jag att domarna skall vara med och förbättra verksamheten i
distriktet gen att skicka e-post om:
• Vad tycker Du om domarkommitténs arbete?
• Vad tycker Du domarkommittén skall förbättra sig på?
• Är det något Du saknar in domarverksamheten?
Hör av dig till Göran Johansson via e-post gjohansson@telia.com
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E.post: kansli@sormlandsfotboll.d.se Hemsida: www.svenskfotboll.se/sodermanland

