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Seriespelet är nu i gång för fullt efter sommaruppehållet, min förhoppning är att ni är laddade
för göra en bra höst. Av erfarenhet vet vi att det blir en tuff uppgift att klara av alla matcher,
men med Ert god minne/inställning så skall vi gemensamt klara av det även i höst.
Utbildning är A och O för vår verksamhet. 2-dagarskurserna har givit genomgående bra resultat,
framför allt så har AD-biten blivit en klar förbättring. Men vi skall inte nöja oss och slå oss till
ro. Fortsatt satsning är viktigt, det jag tänker på i första hand är att utveckla
matchledarskapet, rörelse och placeringar är något vi skall jobba med till kommande års
utbildning. En klar förbättring är dessutom grova utvisningar vilka kommer i de flesta fall i rätt
tid, men även här finns det förbättringar att jobba med.
Grattis säger vi till Marcus Guldbrandsson, han har tilldelats ett antal matcher i div. 3. Kör hårt
Marcus så du blir regiondomare till kommande år, en match i damallsvenskan har han också
genomfört, Linköping- Piteå.
Grattis säger vi också till Marcus Holmberg, han fick en plats i sista stund till AD-utbildningen i
Svanstein, steg 3. Där det gick så bra så han skall ha några uppdrag i div. 1, kör hårt så du kan ta
nästa steg (steg IV – superettan).
På distriktsnivå har vi haft steg 2 i Åker den 31.7-1.8 med 8 deltagare och dessutom 4 st
inkallade AD från Södertälje och Strängnäs. En perfekt turnering med 8 lag totalt 14 matcher,
med 6 DO-instruktörer som deltog. Matcherna spelades på två planer i Åker.
Till kommande säsong så blir det två serier i div. V så det gäller vara ute och kartlägga fler
domare vilka kan vara med och döma i dessa serier.
En steg 1 kurs har också genomförts i Södertälje med 15 deltagare, så förhoppningsvis skall
detta hjälpa till klara av det täta matchandet i framför allt sep. mån.
Det som gör mig missnöjd är bl a när föreningarna skriver på sin hemsidor om hur dåliga domarna
har varit, framför allt när laget förlorat. Något vilket mer eller mindre har försvunnit är
RESPEKTEN för varandras uppdrag inom fotbollen.
Det är hela DK:s förhoppning om detta skall försvinna omgående, Det måste finnas annat att
skriva om än att lägga ut webbsidor och låta personer rösta på detta. Skärpning kräver vi inom
DK!
Löptest har ägt rum i Flen den 30 juli med 19 deltagare och i Södertälje med 7 stycken den 6
augusti, men det är fortfarande några vilka inte avklarat denna test. OBS! ingen domare kommer
tilldelas uppdrag i div. IV-V förrän han klarat av testen.
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