Inform ation från dom ar- och funktionärskom m itté n inom
Handbollförbunde t Väst om säsonge n 2021/2022
Detta informationsbrev riktar sig till domare, funktionärer och föreningar inom Handbollsförbundet
Väst.

Dom ar- och funktion ärskom m itté n organisation och arb e tssätt
Den nybildade Domar- och funktionärskommittén (DFK) består av följande medlemmar:
•
•
•
•
•
•

Jonas Preisz, Karlstad, Ordförande
Astrid Laurin, Jönköping, Vice ordförande
Martin Andersson, Bankeryd, utbildningsrådet, ansvarig för domarutbildningar
Birgitta Knutsson, Göteborg, utbildningsrådet, ansvarig för funktionärsutbildningar
Thomas Willram, Uddevalla, ordförande i tillsättningsrådet
Krister Broman, Göteborg, vice ordförande i tillsättningsrådet

Kontaktuppgifter till DFK hittar du på hemsidan: Domar- och funktionärskommittén - Handboll Vast
Utöver dessa medlemmar finns det ett antal personer kopplade till de olika råden som bistår med
genomförande av utbildningar och tillsättning.
Utbildningsrådet (ansvarar för utbildning av instruktörer, domare, funktionärer och mentorer):
•
•
•
•
•
•
•

Markus Sandblom, Göteborg
Kicki Jingwall, Uddevalla
Thomas Hallqvist, Vänersborg
Elina Petrakos, Hammarö
Ove Melleroth, Hyltebruk
Sven Nyberg, Skövde
Stefan Nåfors, Göteborg

Tillsättningsrådet (ansvarar för tillsättning av domare och funktionärer i de serier där distriktet har
ansvar för tillsättningen):
•
•

Sven Nyberg, Skövde
Anna-Karin Salomonsson, Hammarö

Från kansliets del är Lars Sighed, Jukka-Pekka Laine och Jessica Larsson adjungerade och jobbar med
tillsättnings- och utbildningsfrågor.

Vi har sedan slutet av maj jobbat intensivt med att hitta bra arbetsformer och tar vid arbetet som
gruppen med representanter från de olika domar- och funktionärskommittéerna i Halland, SmålandBlekinge, Värmland, Väst och Västergötland har gjort under vintern och våren. Det kommer att bli en
utmaning, men en rolig sådan, att hitta gemensamma arbetsformer. Allt är inte på plats nu i början
och vi får vi laga efter läge.
Tyvärr blev ju den förra säsongen inte som det var tänkt och vi är medvetna om att många domare och
funktionärer inte kunde hade så många matcher men vi blickar framåt och hoppas på en rolig säsong
2021/2022.

Re kryte ring
En viktig förutsättning för att alla matcher ska kunna spelas är att vi har domare, funktionärer och
mentorer. Vår förhoppning är förstås att alla domare, funktionärer och mentorer fortsätter i vårt nya
distrikt. För oss alla kommer det att bli skillnader när det gäller utbildning och tillsättning då vi nu ska
hitta gemensamma former.
En viktig roll spelar föreningarna när det gäller rekrytering av domare och funktionärer. Steg 1 och 2domare (tidigare kallade föreningsdomare) samt föreningsfunktionärer tillsätts av föreningarna. Mer
om utbildning och tillsättning kan du läsa nedan. Det vi vill att ni ute i föreningarna hjälpa till med
rekrytering då det ju också hålla nere kostnader för er om det finns domare och funktionärer i
närområdet.
En lika stor roll har föreningarna när det kommer till att hitta domare och funktionärer som är
intresserade av att ta nästa steg i sitt domar- eller funktionärsskap genom att döma eller vara
funktionär utanför föreningen. Vi har i dagsläget en domar- och funktionärsbrist i delar av distriktet
och det kan kanske bli aktuellt att vi endast kan tillsätta en domare på vissa matcher. Vi hoppas dock
att vi alla kan hjälpas åt att lösa det.

Dom arutbildn ingar
Utbildningarna genomförs av instruktörer som utbildats av SHF samt av oss. Vi har haft kontakt med
de instruktörer som utbildat i de gamla distrikten och hoppas att så många som möjligt fortsätter men
ser gärna att vi får fler instruktörer. Om du är intresserad att bli instruktör kan du kontakta Martin
Andersson så snart som möjligt.
För steg 1 och 2 finns möjlighet att föreningen använder sig av egen instruktör och som då kan utbilda
inom den egna föreningen. En föreningsinstruktör ska gå en särskild utbildning. För mer information
kontakta Jukka-Pekka Laine.
När det föreningsdomarutbildningar så kan föreningen med fördel boka flera tillfällen beroende på
domarnas förkunskaper och antalet kursdeltagare.
Nivå

Behörighet

Utbildningstillfällen

Steg 1 (tidigare
föreningsdomare)

Minihandboll

Arrangeras av föreningen.
Info om hur man bokar finns på vår hemsida:
Domarutbildningar - Handboll Vast
Kostnad: 1500 kr (för en kurs)

Steg 2 (tidigare
föreningsdomare)

Minihandboll
– U13

Arrangeras av föreningen.
Info om hur man bokar finns på vår hemsida:
Domarutbildningar - Handboll Vast
Kostnad: 1500 kr (för en kurs)

Steg 3

För den som
vill ta steget
vidare från
steg 2-domare.
Minihandboll
– U19

Aktuella utbildningar - Handboll Vast
Kostnad: 300 kr

Steg 4

För den som
vill ta steget
vidare från
steg3-domare.

Aktuella utbildningar - Handboll Vast
Kostnad: 800 kr

Minihandboll
– Senior (dam
div 2 och herr
div 3).
För domare som under säsongen upplever att man vill utbilda sig en högre nivå går det bra att
kontakta DFK.

Me ntor
En viktig del för utveckling av våra domare är mentorer. Om du är intresserad av att engagera dig som
mentor är du välkommen att kontakta Martin Andersson.

Funktionärsutb ildnin gar
I delar av vårt nya distrikt har en funktionärsutbildning tidigare gällt i två år. Vi har dock kommit fram
till att alla förenings- och distriktsfunktionärer ska gå utbildning i år även om man har gått utbildning
förra året. Detta med tanke på att det knappt har spelats några matcher och att vi vill göra en nystart
där alla får samma utbildning på sin nivå.
Vi erbjuder repetitionsutbildningar för distriktsfunktionärer som passar för funktionärer med
erfarenhet. När det föreningsfunktionärsutbildningar så kan föreningen med fördel boka flera tillfällen
beroende på funktionärernas förkunskaper och antalet kursdeltagare.
Nivå

Behörighet

Utbildningstillfällen

Föreningsfunktionär

U12- U16

Arrangeras av föreningen.
Info om hur man bokar finns på vår hemsida:
Funktionärsutbildningar - Handboll Vast
Kostnad: 1500 kr (för en kurs)

Distriktsfunktionär
ny

Upp till herr div 3
och dam div 2

Aktuella utbildningar - Handboll Vast

Distriktsfunktionär
repetition

Upp till herr div 3
och dam div 2

Aktuella utbildningar - Handboll Vast

Förbundsfunktionär

Dam div 1, herr div
1 och herr div 2

Ingen fri anmälan

Elitfunktionär

Damallsvenskan,
Herrallsvenskan,
SHE och HBL

Ingen fri anmälan

Kostnad: 600 kr per deltagare

Kostnad: 400 kr per deltagare

När det gäller utbildningarna på förbundsfunktionärs- och distriktsfunktionärsnivå så har vi kommit
fram till att vi erbjuder fysiska utbildningstillfällen men givetvis att vi förhåller oss till gällande
restriktioner och rekommendationer kring pandemin. Vi vet att flera har efterfrågat digitala
utbildningar men i nuläget har vi inte möjlighet att hålla digitala utbildningar där vi på ett bra sätt kan
visa EMP och har möjlighet till gruppdiskussioner. En digital utbildning kräver ju även att alla
deltagare känner sig bekväma med mediet och vi vill inte exkludera någon.

Datorer för EMP
EMP (Elektronisk matchprotokoll) kommer att tillämpas i alla serier för U12 och uppåt. Föreningarna
behöver därför säkerställa att följande finns:
-

-

Dator (ej Mac). Det behöver inte vara någon avancerad dator men den ska vara uppdaterad.
Se till att windowsuppdateringar inte går igång automatiskt och att någon i föreningen
ansvarar för att datorerna regelbundet uppdateras.
Se till att det även finns en fungerande mus eftersom det underlättar handhavandet av
programmet.
Ladda ner programmet Digimatch (gå in på www.jisys.se, klicka på Download, lägg Digimatch
som en ikon på datorn)
Elförsörjning vid sekretariatsbordet
Internetuppkoppling i hallen (det går att ”låna” surf från en mobil om det inte finns
uppkoppling i hallen).
Spelarlistor i TA: Föreningens huvudadministratör kan dela ut ledarinlogg så att varje ledare
själv kan lägga in sina spelare och ledare. Till matchen tar man med en utskriven lista där man
markerar de spelare som är aktuella för just den matchen. Laguppställningen ska lämnas till
funktionären i god tid innan match. Den ska vara tydlig och ska därför inte vara handskriven.

Ve m an svarar för tillsättning
På HF Västs hemsida finns information om vem som ansvarar för tillsättningen av domare respektive
funktionärer. Det finns även en förteckning som går ner på föreningsnivå. Du hittar all information
här; Tillsättning - Handboll Vast

Arvode n/e konom iska be stäm m e lse r
När det gäller arvoden så ska dessa fastställas av styrelsen inom kort och kommer då att publiceras på
hemsidan https://www.handbollvast.se/domarefunktionarer/Arvoden/
På hemsidan kommer det även det att läggas ut en uppdaterad reseräkningsblankett för domare och
funktionärer.
Vi är förstås medvetna om att de flesta funktionärer har en ”lokal” anknytning, framför allt på de lägre
nivåerna. Vi rekommenderar dock att funktionärer från distriktsfunktionärsnivå och uppåt ska ta ut
arvode och eventuellt reseersättning i enlighet med de ekonomiska bestämmelser som fastställs. På så
sätt får man som funktionär kostnadstäckning för sin kursavgift men framför allt är man mer
oberoende i sin funktionärsroll.
Vår ambition är att komma ut med fler informationsbrev längre fram. Om ni har frågor eller
funderingar är ni välkomna att höra av er till oss!
Vi hälsar er varmt välkomna till säsongen 2021/2022!

Domar- och funktionärskommittén HF Väst
E-post: dfk@handbollvast.se

