SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Org. Nr 818 000-2597

Infoblad nr: 3 (2008-3-14)
Skall börja detta infoblad med att informera om den ”nya laguppställningen” för DK
som kommer att vara under 2008:
Ordförande Göran Johansson, Torshälla
Div.IV-coach Håkan Nystedt, Strängnäs
Div. V-coach Rolf Hansson, Eskilstuna
DK-ledamot Åke Andersson, Södertälje
DK-ledamot Jonny Jernqvist, Malmköping
DK-ledamot Torvald Sköld, Oxelösund
Fördelningen av de olika arbetsuppgifterna inom DK är ännu inte gjort. Vi kommer att
påbörja detta vid vårt nästa DK-möte i april.
Det som nu är kvar för samtliga domare är löptesten som kommer att genomföras enligt
den information/kallelse som finns på hemsidan - ”domarsidan” inom kort.
Förbundsdomarna och div. 5-domarna genomför sin löptest på Ekängens
Friidrottsarena i Eskilstuna tisdagen den 1 april kl: 18:00.
För distriktsdomarna (från div. VI-neråt) kommer dessa löptester att genomföras enligt
följande:
Katrineholm 9 april kl: 18:30 på Backavallen
Övriga domarklubbar har idag (03.13) inte bestämt tid och plats, så därför måste jag
hänvisa Er till de olika domarklubbarnas kontaktpersoner
Undertecknad vill få reda på var och när de olika domarklubbarna har sina löptester,
för det skall vara en från DK som har lite koll så att det går rätt till.
Under vecka 12 kommer vi att utbilda återbudsansvariga i de olika domarklubbarna hur de
skall jobba i FOGIS. Jag hoppas att Ni verkligen ”tränar” i FOGIS för det blir där som alla
matcher kommer att fördelas ut.
Den 15-16 mars har vi en nybörjarkurs där det är 19 tidigare föreningsdomare som anmält
sig.
DK vädjar till domarna att ordna flera ”Lokala Matchinstruktörer” så att vi kan följa upp
domare under div. V-nivå. Hör av Er till kansliet med namn och adress så skickar vi ut
inbjudan.
Har Du Synpunkter på DK:s arbete så hör av dig till undertecknad
Göran Johansson
Rademachergatan 34 632 20 Eskilstuna
Telefon: 016- 126523, 126524, 126526, 126527 och 126530 Fax 016-510339 – Pg 989 07-9 – Bg 150-29 88
Kontorstider måndag- torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-12.00
Telefontider måndag – torsdag 10. 00-12.00, 14.00-16.00 fredag 10.00-12.00
E.post: kansli@sormlandsfotboll.d.se Hemsida: www.svenskfotboll.se/sodermanland

