SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
En del av svensk fotboll

RESPEKT, KOLLEGIALITET, ENGAGEMANG

Södermanlands Fotbollsdomare

Infobladet nr 3 2013
Hej, hoppas allt är bra ute på fältet!
Vi är inne i den mest intensiva perioden under vårsäsongen och det mesta
verkar gå bra enligt de rapporter jag har fått. Jag har hört många lovord om
era insatser och jag hoppas det fortsätter. Men som alltid är det några saker
som inte fungerar och jag tänkte börja med dessa.
 Spelarlegitimationer, hur noga är vi med dessa? TB § 31 sidan 63 så
står det att Div 4, 5, 6 herrar samt herr juniorer skall med
spelarlegitimation styrka de namngivnas identitet. Kan inte så ske får
inte spelarna delta. Om de inte har spelarlegitimation skall annat IDkort kunna uppvisas, annars får den spelaren inte delta i match. Vi
ska/får inte godkänna kopior på ID-kort eller spelarlegitimationer.
Om lag inte sköter detta så måste ni anmäla det till förbundet omedelbart.

Peter Lundh
Domare/Tränarutbildning
Hemsida
Tfn: 016-12 65 30
Fax: 016-51 03 39
E-post: peter.lundh
@sormlandsfotboll.d.se

Den här frågan togs upp på styrelsemötet som vi hade igår (29/5) och
kansliet skall gå ut till föreningar med förnyad information om
bestämmelserna. Att vi ska ha spelarlegitimationer är något som
föreningarna själva beslutat om på representationsskapsmötena de senaste
åren.




Rese-/arvodesräkning skall vara ifylld när ni kommer till
idrottsplatsen, det som endast ska kompletteras är milersättning.
Milersättning är efter den faktiska sträckan och ska inte bero på att ni
inte hittar till planen, för det är = dålig förberedelse inför match.
Ledighet!!!! Underlätta för våra coacher och övriga tillsättare genom
att markera i FOGIS om att ni är upptagna dom dagar eller del av dag
när ni inte kan ta uppdrag, komplettera även med anledning.

Vill berömma er om att SMS inrapporteringen har blivit riktigt bra, fortsätt
med det för det är viktigt!
Avstägning
För första gången under min tid i DK har vi stängt av en domare i hela 2
månader.
Anledningen är att han i affekt, vid en konfrontation, utdelat 2 grova
utvisningar utan att notera till vilka spelare och kunde därför inte rapportera
dessa. En av anledningen till att han hamnade i affekt är, med stor
sannolikhet, att han har relation till detta lag vilket påverkar stresspåslaget.
Då är risken stor att man hamnar i så kallat tunnelseende och får en
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blackout.
Lärdom av detta är att ni ser till att inte döma lag som ni har en nära
relation till. Främst för att ni inte ska hamna i sådan här situationer men
även för att undvika jävdiskussioner.

Mitträff för div 4 och 5 domarna
I år blir träffen i Strängnäs den 31/7-2013, detta för att vi kommer att ha
en utbildning i HLR (hjärt o lungräddning) och därför behöver bättre
anpassade lokaler. Ni kommer efter utbildningen få intyg om genomförd
utbildning. De av er som redan har utbildningen, meddela det till
respektive coach.
Ni ska vara ombyta och klara (uppvärmda) för löptest kl 18.00, vi bjuder
som vanligt på något kallskuret i samband med utbildningen. Räkna med
att det är klart vid ca 22.00 .

Peter Lundh
Domare/Tränarutbildning
Hemsida
Tfn: 016-12 65 30
Fax: 016-51 03 39
E-post: peter.lundh
@sormlandsfotboll.d.se

Fredagen den 14 juni kommer DK att ha planeringsmöte i Södertälje för
att styra upp uppdragen i kommittéen och få en bättre struktur. Vi
hoppas på ett givande möte.

Steg 2
Vi kommer att arrangera en steg2 utbildning under turneringen ”KennysMinne” arrangerad av Åkers IF den 3 aug. Minst 9 domare kommer att
tas ut till den utbildningen som börjar vid lunch fredagen den 2 aug.
Ja, det var lite kort info från DK. Lycka till där ute!
Sanna
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