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Äntligen säger jag, efter den längsta och kallaste vinter vi haft sedan 1996.
Snön smälter, gräset börjar titta fram, vilket för mig är det samma som vår och kulan i
luften.
Träningsmatcherna har varit i gång sedan månadsskiftet januari/februari, om inte snön
ställt till det så hade vi säkert haft ännu flera matcher att döma. Tur att vi har
konstgräsplaner på så många håll i distriktet så att det har gått att genomföra de
matcher som spelats.
Vi får hoppas att klubbarna tar tillfället i akt att spela fler matcher innan serierna börjar.
Det är många av våra rättskipare som inte dömt en enda match än vilket också är ett
bevis på att vi lyckats i vår strävan att utbilda fler domare under förra året och i vinter.
En stor eloge till våra utbildare och rekryterare inom DK som lyckats så bra med
utbildningen. Hittills detta år har utbildats c:a 160 domare som gått vid de olika kurserna
runt om i distriktet, ett jättebra resultat, tror inte att det finns något annat distrikt inom
svensk fotboll som ökat domarantalet så kraftigt som vi inom SÖFF gjort.
Nu ska vi inte slå oss för bröstet och tro att detta är bra, vi behöver ännu fler domare på
sikt då flera av våra blåsare är till åren kommna och ser slutet på karriären närma sig.
Vi har nu en bra bas att stå på inför fortsättningen, där det gäller det att hitta de rätta
talangerna som kan fylla på uppåt i seriesystemet. Det är väldigt viktigt att inom DK och
domarklubbarna hjälps åt att slussa våra unga hungriga och energiska domare vidare.
Inför detta år har DK ökat budgeten för domarobservatörer så att vi ska bli fler som är
ute och tittar på alla våra talanger.
Målet/drömmen är att varje domare ska få minst en DO under året.
Förhoppningsvis är vi runt 20 stycken som kommer att gå kurs i Katrineholm den 10
april.
På grund av den stränga vintern så har inte alla löptester kunnat göras, dessa kommer
nu att genomföras den 7 april i Munktellarenan, 8 april i Katrineholm och den 13 april i
Södertälje. Ni som ska genomföra testerna kolla på hemsidan om tider och plats.
Seriepremiären närmar sig, listan för de första fyra omgångarna i fyran och femman
finns nu ute sedan någon vecka tillbaka. Nästa lista kommer under vecka 18.
Vi kommer även i år att genomföra en mitträff för våra domare i 4och 5, Flen blir platsen
den 30 juli med återblick på våren, löptest och förtäring. Det blir dessutom en träff för
domarna i div 4 och 5 tisdagen den 4 maj i Södertälje. På programmet står en
föreläsning av Peter Fröjdfeldt samt mötet mellan Assyriska och Hammarby i
Superettan.
Tills vi ses ute på planerna säger jag bara, fortsätt träna, fokusera på uppgiften och
förbered er på uppdragen inom den Sörmländska fotbollen.
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