DFKs informationsbrev för januari 2022
I detta nyhetsbrev vill vi lyfta följande:
Viktigt att uppdatera EMP/Digimatch
I mellandagarna kom en uppdatering av programvaran Digimatch som används för
att kunna köra EMP. Uppdateringen hör ihop med en serveruppdatering och för att
undvika problem är det viktigt att man installerar om Digimatch. Länk för
installationen finns på http://jisys.se/jisys/downloads.htm. Har man inte uppdaterat
Digimatch till version 3.4.0 kommer det inte att fungera att ladda upp matchresultatet.
Dessutom har det också skett en uppdatering av EMP som innebär att uppgifter för
de domare och funktionärer som är tillsatta i Domarwebben automatiskt hämtas till
EMP. Här måste man vara uppmärksam på att man kan behöva ändra ordningen av
funktionärerna så att rätt person står som tidtagare respektive sekreterare.

ATG Svenska Cupen
ATG Svenska cupen 2022-2023 genomförs i tre delar: distriktskvalificering, gruppspel
och slutspel. Distriktskvalificeringen spelas våren 2022. Mer information hittar ni i
följande nyhet: Distriktslottningen klar för ATG Svenska cupen - Handboll Vast
Domare och funktionärer tillsätts av DFK. Det är viktigt att samtliga domare och
funktionärer läser på avseende tävlingsreglementet där det bl.a. beskrivs vad som
gäller gällande Shoot-out inför match. Även arvoden för domare och funktionärer
framgår av tävlingsreglementet.

Användning av glasögon vid match
Som de flesta säkert har uppmärksammat under hösten så har det varit en del
skriverier och diskussioner kring användandet av glasögon.
Svenska Handbollförbundets domar- och funktionärskommitté arbetar med ett
officiellt beslut gällande vad som ska gälla för utövare i förhållande till
glasögonregeln.
Nedanstående gäller fram tills att SHF har skickat ut det officiella beslutet i sin helhet:
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U7-U14
Följande del av regel 4:9 är INTE gällande i dessa åldersklasser: ” Det är inte tillåtet
att bära… glasögon utan bågar, skalmar samt fasthållningsband”
U15-U18
Regel 4:9 används i sin helhet med tillhörande riktlinjer och bilaga.
Dock får de spelare som behöver ansöka om dispens, om det är så att deras
sportglasögon/glasögon inte uppfyller alla krav i enlighet med bilagan ovan, fortsatt
göra detta.
Dispenserna hanteras av administrerande distriktsförbunds DFK. Viktiga delar vid
godkännande är plastlinser samt fäste i bak för att undvika att glasögonen tappas.
Regel gäller alltså inte tills vidare för de yngsta utövarna i klasserna U7-U14 där man
alltså får bära glasögon utan bågar, skalmar samt fasthållningsband.
SHFs DFK har med hjälp av distrikten skickat ut en enkät till alla föreningar och vi
hoppas att många föreningar tar sig tid att svara.

Domarbrist
Vi har tappat många domare på grund av alla inställda matcher under pandemin och
av våra viktigaste arbetsuppgifter är att hitta fler domare. Det är ett problem som
även finns i de andra distrikten och man har gemensamt identifierat ett antal problem
men också konkreta åtgärder. Vi har diskuterat att vi ska ta fram en strategisk plan
som sträcker sig över flera år.

Arvode för domare och funktionärer
Vi har uppdaterat informationen på hemsidan och det nu finns nu även en ifyllbar
blankett som domare och funktionärer kan använda.
Det finns nu också en lista med kontaktuppgifter till en stor del av domarna på vår
hemsida. När en match ställs in med kort varsel, meddela domare med hjälp av
denna kontaktlista.
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Inställda matcher
• Om en match blir inställd på grund av Covid-19 så utgår ingen ersättning till
domare, funktionärer och mentorer.
• Om en match blir inställd inom 24 timmar på grund av dåligt väder utgår ingen
ersättning domare, funktionärer och mentorer.
Tillsättning och Domarwebben
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram tydligare regler för hur krysslistan på
Domarwebben ska skötas och vi håller också på att ta fram en enklare lathund.
Som vi har skrivit tidigare så kommer vi också att rensa på Domarwebben. Skulle
någon plockas bort av misstag så får ni höra av er.

Laguppställningar
Vi vill ännu en gång påminna om att föreningarna kolla att laguppställningarna (namn
OCH tröjnummer) är inlagda i TA. EMP hämtar uppgifterna från TA och
laguppställningen är en förutsättning för att kunna köra en match via EMP. Vi har
också konstaterat att det finns en del lag som inte har med sig en skriftlig
laguppställning och även här vill vi påminna om att det är lagens ansvar att lämna en
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skriftlig laguppställning till sekretariatet. Gärna i samband med att ni anländer till
hallen man allra senast 30 minuter före matchstart.

Covid-19
Avslutningsvis en uppmaning att följa gällande rekommendationer och restriktioner.
Mer information finns på SHFs hemsida.

God Fortsättning önskar
Domar- och funktionärskommittén i HF Väst

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss i
Domar- och funktionärkommittén (dfk@handbollvast.se)
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