DFKs informationsbrev för mars 2022
Denna månad vill DFK informera om följande:
- Vi håller på att jobba med planering av utbildningar för den kommande
säsongen så att inbjudan och information kan gå ut i god tid.
- Vi håller också på att se över tillsättningen.
- Elektroniska visselpipor är i dagsläget ej godkända för användning under
match.
- En ny regelbok är på gång och för den som redan nu vill läsa mer så finns en
länk finns på SHFs hemsida
Vi vill påminna samtliga funktionärer om följande:
I början av året informerade vi om uppdatering av Digimatch som gjordes och
som innebar att man var tvungen att installera om Digimatch. Länk för
installationen finns på http://jisys.se/jisys/downloads.htm. Har man inte
uppdaterat Digimatch kommer det inte att fungera att ladda upp
matchresultatet.
- Delegat/MI: Digimatch (EMP) hämtar uppgifter om tillsatta domare,
funktionärer och även delegat/MI. Kolla alltid att namnen och rollfördelningen
stämmer.
o Delegat ska endast framgå av protokollet om denne sitter vid bordet (i
princip i HBL, SHE och Herrallsvenskan).
o En MI (matchinstruktör) eller mentor som sitter på läktaren och tittar på
domarna ska inte framgå på protokollet.
o Matchvärd ska endast fyllas i på ungdomsmatcher.
- Hallkapacitet: Tyvärr verkar Digimatch inte längre hämta rätt uppgifter om
hallkapacitet och just nu står det hallkapacitet ”100” eller ”0” som föreslaget
värde. Detta justeras under Inställningar i Digimatch. Hallkapaciteten kan ju
aldrig vara lägre än åskådarantal.
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- Spelare och ledare: Kolla alltid antal spelare och ledare så att det stämmer
överens med protokollet och de som befinner sig på bänken och på planen
- Fritext: Här ska endast väsentliga händelser antecknas, t.ex. tidpunkt för
tröjbyte eller om en match startar senare.
- Timeout: Vi vill förtydliga att timeouten bryter spelet när den blåses – inte när
den lämnas in. Har laget då förlorat bollen innan signal så ska vi inte blåsa och
kortet lämnas tillbaka. Blåser tidtagaren när laget inte längre är i besittning av
bollen är det felaktigt.
- Matchklockor:
o På en del resultattavlor kan bara 2 utvisningar åt gången visas per lag.
Om det blir aktuellt med en tredje utvisning så är det viktigt att vi skriver
ett utvisningskort (whiteboardkort) med spelarens nummer och tiden för
när utvisningen är klar.
o Vi har också konstaterat det gäller att vara extra uppmärksam ifall det
blir en 2+2 följt av ytterligare utvisningar.
o Ny utvisning på spelare som gått in för tidigt
o Vi har också upptäckt att det kan bli problem på t.ex.
Westerstrandklockor om en spelare som är utvisad får en ny utvisning
medan den första utvisningen fortfarande pågår (t.ex. när spelaren går
in för tidigt). Här har vi noterat att den utvisningen då inte startar direkt
när man sätter nummer på den. För att komma runt det så kan man
sätta den andra utvisningen utan nummer men då måste ett
utvisningskort (whiteboardkort) skrivas där numret och tiden framgår.
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Arvode för domare och funktionärer
Informationen på hemsidan har uppdaterats.

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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