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Jag har nu varit med i DK i ca ett halvår. Till en början var det ”lyssna,
sug in och lär” som gällde för att senare starta utfrågningen om allt
möjligt. Jag känner nu efter en tid att jag börjar få en insikt av vad det är
vi håller på med, och tro mig det är mycket intressant och roligt. Känner
mig nu mer eller mindre hemma i den duktiga DK-gruppen och är redo
för utmanande arbetsuppgifter.
Tråkigt att Håkan Nystedt lämnade sin post. Ibland måste man göra ett
val, man kan inte vara på flera platser samtidigt. Vi i DK kommer att
stötta Jonny Jernqvist i hans nya roll som TF ordförande.
Säsongen för oss domare börjar komma till sitt slut och det är då vi kan
börja rannsaka oss själva, att tänka genom säsongen. Hur bra har jag
varit? Att ta lärdom av vissa situationer som jag kan göra bättre till nästa
år. Har jag följt de direktiven jag har blivit tillsagt att följa som domare?
Alla har vi nog saker som vi kan förbättra inför nästa säsong. Det ställs
högre och högre krav på oss domare. Tyvärr spelar det inte någon roll hur
duktiga vi än är, vi kommer alltid att få klagomål på oss från
spelare/ledare. Som domare är det den verklighet vi lever i. ”Att fela är
mänskligt ” gäller inte alltid oss domare. Lycka till inför nästa säsong så
kör vi så det ryker.
En av många viktiga arbetsuppgifter vi har i DK är rekrytering/utbildning
av nya domare. I Södertälje har vi utbildat ca 25 nya domare som vi
hoppas är med oss nästa säsong. Flera av dessa har under hösten redan
fått prova på att döma 7 eller 11:a manna fotboll. Samtliga nya domare
som har dömt har haft stöd av någon erfaren från Södertälje DK som har
varit med på deras matcher. Själv har jag sett ett antal nya domare och det
ser väldigt lovande ut.
Till sist måste jag bara ta upp det här med grova förseelse. Spelare/Ledare
måste börja ta sitt ansvar på fotbollsplanen. Spelare som
sparkar/armbågar/skallar ned sina motståndare…Ledare som blir
avvisade jämt o ständigt som istället ska vara ett föredöme mot sina
spelare. Hoppas det här upphör snarast så att de som verkligen vill spela
fotboll får en chans att utöva den sporten de älskar mest av allt. Fram för
Fair Play!
Tony Neander
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