DFKs informationsbrev för april 2022
Inledningsvis vill vi i DFK rikta ett stort tack till alla domare, funktionärer och
mentorer men också till alla tillsättare ute i distriktet som har gjort det möjligt att
kunna genomföra den gångna säsongen! Utan er hade det inte gått!
Denna månad vill vi informera om följande:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Utbildningar och föreningsinstruktörer
Mentorer och MI
Domarpar Sverigecupen
Tillsättning träningsmatcher (alltså att DFK inte tillsätter)
Domarkvitton
Cleverservice

Utbildningar och föreningsinstruktörer
Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet så är vi igång med planering av utbildningar.
Nytt för år i år är att vi satsar mer på att ha domar- och funktionärsinstruktörer som är
knutna till en förening. En stor fördel med att ha domar- och funktionärsinstruktörer i
den egna föreningen är det blir lättare att tillgodose föreningens önskemål om tid och
plats, storlek på grupper samt att instruktören kan följa upp under säsongen.
Domarinstruktör i Förening
• Som domarinstruktör i förening får du hålla i domarutbildning på nivå DU 1-2
(avser domare som får döma upp till U13).
• Förening informerar malin.svensson@handbollvast.se vem man önskar ska
gå domarinstruktörsutbildningen från sin förening.
• Utvald person, av förening, måste gå domarinstruktörsutbildningen.
• Uppstartsmöte för alla Domarinstruktörer i Förening sker innan höstens
domarutbildningar börjar och samordnas av förbundet.
• Instruktör håller under hösten i domarutbildningar man är behörig för, i sin
förening som förening planerar.
• Deltagarlista, per utbildning, med namn, personnummer, mailadress och
mobilnummer ska skickas in till förbundet. Detta är viktigt för att förbundet ska
veta vilka som har utbildats samt hur många utbildade vi har samt för att
föreningen ska kunna få de domarutbildningsbidrag som finns hos SHF.
Funktionärsinstruktör i Förening
• Föreningen kan ha en eller flera föreningsinstruktörer.
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Som föreningsinstruktör kan man sedan utbilda föreningsfunktionärer (FU 1).
Föreningsfunktionärer krävs i åldersklasser U12-U16 samt de lägre USMstegen.
Utvald person, av förening, måste gå funktionärsinstruktörsutbildningen.
Förening informerar malin.svensson@handbollvast.se vem man önskar ska
gå funktionärsinstruktörsutbildningen från sin förening.
För att kunna bli instruktör behöver man ha minst två års egen erfarenhet av
att sitta som funktionär på minst U16-nivå. Man ska ha erfarenhet av EMP och
ha goda kunskaper om regelverket. Och så ska man självklart tycka att det är
roligt att dela med sig av sina kunskaper till nya funktionärer.
Som instruktör förbinder man sig att använda det utbildningsmaterialet som
tagits fram av SHF.

Mentorer och MI
Domare och funktionärer behövs för att matcherna ska kunna spelas. Handboll Väst
och övriga distrikt jobbar hårt med en strategisk plan för att rekrytera framför allt fler
domare. För det behövs även mentorer och MI (matchinstruktörer). Om du är
intresserad av att vara mentor eller MI så är du välkommen att höra av dig till
malin.svensson@handbollvast.se.

Domarpar Sverigecupen
Vi vill också uppmärksamma Jakob Johansson och Henrik Johansson som
representerade Handbollförbundet Väst under Sverigecupen den 14-16 april i
Nyköping. Här kan du läsa mer om Jakob och Henrik: Domare från Väst till
Sverigecupen - Handboll Vast
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Tillsättning av träningsmatcher
SHF ansvarar som tidigare år för tillsättning av träningsmatcher för H1 och DA uppåt
(berörda föreningar kommer att få information om det från SHF längre fram). När det
gäller de lägre serierna så har vi konstaterat att det inte finns någon möjlighet för
våra tillsättare att mäkta med tillsättningen av träningsmatcher under sommaren.
Men självklart är det viktigt att ha domare till en träningsmatch både för lagen och för
domarna.
I dokumentbanken på vår hemsida finns en lista med kontaktuppgifter över domare
som har sagt att det är ok att deras kontaktuppgifter kan publiceras (Dokumentbank Handboll Vast). Listan kommer att uppdateras allt eftersom. Som förening tar ni
själva kontakt med domare och boka in dessa.
Vi vill också påminna om att inte glömma bort tillsättning av funktionärer i
träningsmatcher.
Tänk på att göra en rättvis fördelning av matcher och inte favoriserar enstaka domare
eller funktionärer.

Domarkvitton
Vi vill påminna om att det är viktigt att du som domare eller funktionär alltid kolla att
du har angett rätt arvode och eventuell annan ersättning som du är berättigad till.
(Arvoden - Handboll Vast). För att vara säker på att all nödvändig information finns
på domar- och funktionärskvittot så rekommenderar vi att du använder de blanketter
som finns i dokumentbanken på vår hemsida (Dokumentbank - Handboll Vast).

Cleverservice
Information har gått ut till alla föreningar om Cleverservice som är ett system som
hanterar digitala domar- och funktionärskvitton men som även kan hantera andra
typer av arvoden. Det skapar snabbt och enkelt underlag för bokföring, sköter
betalning via internetbank och skapar filer till Skatteverket. Det kan dessutom hantera
dessutom tillsättning av domare och funktionärer till föreningens matcher tack vare
integration mellan TA (tävlingssystemet) och Domarwebben.
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Föreningarna slipper domarkvitton på servetter, via mail, i brevlådor, i handen.
Bokföringsunderlag skapas genom ett knapptryck och både förening och mottagande
person av betalning får en bra överblick. Ett stort plus är att även tillsättning av
domare och funktionärer som inte förbundet tillsätter kan hanteras i systemet.
Handbollförbundet Väst har som målsättning att alla föreningar i SDF:et använder sig
av Cleverservice till säsongen 2023/2024 men redan till den kommande säsongen
2022/2023 finns möjlighet att använda sig av systemet och vi ser stora fördela med
att så många föreningar som möjligt ansluta sig redan nu.
Cleverservice - Vill du veta mer?
Vill du som förening eller domar- och funktionärstillsättare veta mer finns tre olika
tillfällen att anmäla sig till.
Tisdag 10 maj 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612745
Torsdag 12 maj 13.00-14.00
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612755
Måndag 16 maj 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612764
Bekräftelse på anmälan kommer direkt efter anmälningsförfarandet. Länk till mötet
kommer dagen innan mötet till den registrerade anmälda mailadressen.
Cleverservice – Utbildning i systemet
I augusti kommer vi erbjuda ett antal utbildningstillfällen som dels tar fokus på
ekonomi och dels tillsättning. Det behöver ej vara samma person som anmäler sig
till ekonomi respektive tillsättning – det beror på hur er organisation ser ut i
föreningen. Till exempel:
-

en person sköter bokföringen i föreningen – anmäler sig till ”ekonomi”
en person sköter tillsättning av föreningsdomare samt eventuellt gör
utbetalningar – anmäler sig till ”tillsättning

Bekräftelse på anmälan kommer direkt efter anmälningsförfarandet. Länk till mötet
kommer dagen innan mötet till den registrerade anmälda mailadressen.

Utbildning i Cleverservice Ekonomi:
Vänder sig till dig som hanterar utbetalningar av arvoden och bokföring. Vi går
igenom hur man godkänner de digitala kvittona och hur man skapar utbetalnings4

och bokföringsunderlag. Vi tittar också på hur man kan hantera andra former av
ersättningar, t ex till ledare eller andra.
Dessutom visar vi hur Cleverservice ser ut från domarens perspektiv.
Torsdag 18 augusti 10.00-11.00
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612785
Torsdag 18 augusti 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612788
Onsdag 24 augusti 10.00-11.00
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612791
Onsdag 24 augusti 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612792

Utbildning i Cleverservice Tillsättning:
Vänder sig till dig som tillsätter domare till matcher i föreningen som förbundet inte
tillsätter. Vi går igenom hur man importerar in matcher, tillsätter domare och
godkänner det digitala kvittot. Vi tittar också på den s k zonen, dvs där det finns
statistik, domaradministration, mallar för arvoden, kvitton och en del annat. Dessutom
visar vi hur Cleverservice ser ut från domarens perspektiv.
Tisdag 16 augusti 10.00-11.00
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612795
Tisdag 16 augusti 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612796
Måndag 22 augusti 10.00-11.00
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612798
Måndag 22 augusti 18.30-19.30
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1612800

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss i
Domar- och funktionärkommittén (dfk@handbollvast.se)
För att vara säker på att du inte missar något informationsbrev rekommenderar
vi dig att du prenumererar på HF Väst nyhetsbrev (se Nyhetsbrev - Handboll
Vast).
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