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Serierna börjar nu sätta sin prägel på vilka lag som tillhör toppen och botten . Efter att jag har
tittat på ett antal matcher under denna vår så måste jag återkomma till ordet Kollegialitet. Det är
alldeles för lätt att blunda och inte ta de obekväma besluten som skall tas under matcherna. Tänk
ett steg till nästa gång när ni blundar. När nu inte beslutet tas så kommer vår kollega få stora
problem och mindre acceptans när han/hon tar det rätta beslutet.
Tyvärr så har vi inom vår domarkår domare som inte följer givna direktiv och regelverk
när det gäller att rapportera det som hänt i matcherna. Alla matchernas slutresultat skall
ovillkorligen via SMS in senast 1 timme efter spelad match. Detta har blivit bättre MEN kan bli
ÄNNU BÄTTRE. Detta gäller även damfotboll division 4-5. Tjejerna i dessa serier är också
intresserade av att se hur de ligger till i tabellen. Ni som får uppdrag i dessa serier, våga säga ifrån
om ni inte tycker det är kul att döma dessa matcher.
Har man svårt att t ex skriva vid grov utvisning går det alldeles utmärkt att kontakta sin
domareklubb för att det ska bli så rätt som möjligt. Bland det viktigaste att få med är om spelaren
kunde fortsätta matchen eller om han/hon behövde läkarvård. På hemsidan under domare och
på startsidan i Fogis finns mallar och punkter som stöd.
Ni domare som dömer inom den Sörmländska fotbollen MÅSTE vara rätt KLÄDDA det är UMBRO
som gäller och INGET annat.
Alla 11 manna lag skall före match anmäla aktuell spelarförteckning via Fogis. Till matchen skall 2
st kopior av spelarförteckning tas med och överlämnas till domaren. Korrigeringar innan
matchstart görs på utskriften i samråd med domaren - Gäller för Södermanland. Tidigast 20
minuter efter matchen ska lagledarna med sin namnteckning godkänna innehållet i
domarrapporten samt erhålla en kopia av densamma - Gäller för Södermanland. Arrangerande
förening skall bekräfta till uttagen huvuddomare tid och plats för match senast 5 dagar i förväg Gäller för Södermanland. Om domaren inte erhållit kallelse är han/hon skyldig kontakta
arrangerande förening - Gäller för Södermanland.

En annan VIKTIG sak är... KOM I TID TILL MATCHEN, minst en timme innan för att kontrollera
planen, om det finns linjer som syns, vem är matchvärd etc.etc. Tänk på att inte starta matcherna
utan en namngiven matchvärd. Kommer matchen att spelas utan detta namn så kommer en
administrationsavgift att tas ut motsvarande matcharvodet av domaren. En annan viktig punkt
är, se till att ta med ett telefonnummer till hemmalaget ifall något händer på vägen till match. Till
er som dömer utan AD, SE TILL ATT NI HAR NÅGON SOM TAR FLAGGAN, be kaptenerna i varje lag
ta den biten. En oskriven regel är bortalaget tar bänksidan och hemmalaget andra sidan.
Steg 2 för unga lovande domare kommer att gå i Åker den 5-6 augusti. Dessa domare dömer
också Sörmlandscupens finaler i Oxelösund den 27 augusti. Trevlig sommar!
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