Uppgifter för Domaransvarig

Från och med det år man fyller 14år vill BIK att man ska gå Grundkurs för ungdomsdomare. Vi tvingar
ingen att döma men alla bör gå kursen i utbildningssyfte, detta är ett led i sin fotbollsutbildning.
Boka utbildningstillfälle i nära anslutning till seriestart. Kontakta Bengt Fritiofsson Västra Smålands
FDK, eller förbundet, för att boka utbildning. Glöm inte att boka klubbstugan! Fralla och fika köps på
Ica i Bredaryd och faktureras klubben. En ledare för resp. lag som ska gå utbildningen bör vara med.
Grundkurs ungdomsdomare 5-7 manna
Grundkurs ungdomsdomare 9-11 manna
Fortbildning ungdomsdomare, årlig uppföljning för de som ska fortsätta döma.
http://www.smalandsfotbollen.se/domare/ungdomsdomare/
Beställ utbildningsmaterial från Smålandsfotbollen!!
Pengar söks via Idrottslyftet i efterhand, bidrag som beviljas 2016 är:
1500 kr/kurs för Grundkurs ungdomsdomare 5-7-manna och Fortbildning ungdomsdomare
250 kr/deltagare för Grundkurs ungdomsdomare 9-11-manna
Vem dömer vilka lag 2016:
(Normalt tillämpar vi: Seniorer för 11 manna, Äldsta pojk/flicklag för 9 manna, Övriga för 7 manna)
P16 Distriktsdomare
F14 Damseniorer (RÅs LB)
P15 Herrseniorer
F12 P02
P13 P00
F10 F02
P11 P01
Domarna ska efter godkänd utbildning registreras i Fogis.
När serierna är fastställda/låsta i Fogis skickar Domaransvarig spelschemat för hemmamatcherna,
kopierat från Smålandsfotbollen, till ledaren i det lag som har tilldelats resp. åldersgrupp att döma.
Ledaren fyller i vem som dömer samt mobilnummer och returnerar till Domaransvarig. I de fall match
krockar med egen match lämnas fältet tomt. Domaransvarig sammanställer därefter och
kompletterar de matcher som inte är tillsatta. Uppdatera filen ”Domare BIK ungdom 20XX” med
aktuella matcher, uppdatera även Tävlingsbestämmelser för ungdomsfotbollen i filen. Lägg upp
dokumentet på laget.se, sätt upp ett exemplar i klubbstugan. Skicka ut fastställd tilldelning till
respektive ledare i berörda lag.
En ”Kom-ihåg-lista” för ungdomsdomar finns på laget.se.
Domarkläderna tvättas minst 2 gånger per år, inför vårsäsong och höstsäsong. Kontroll av material
görs varje vecka. Finns allt på plats: Tröjor, shorts, linjeflaggor, visselpipor, tidtagarur och signalkort?
Varje seriespelande lag ska ha ett ”domarkit” för 2st domare i sin medicinväska. Reservkit ska finnas i
klubbstugan.
2016-04-14

Viktigt att ledare i berörda lag har lite koll över sina spelare och vilka matcher de ska döma.
Informera vid utbildningstillfället vikten av att det är den som står uppsatt på match som är ansvarig
vid eventuella byten då man får förhinder. Svara alltid på inbjudan! SMS fungerar bäst!
Önskvärt är att ledare för respektive lag ibland ser åtminstone en del av några matcher för att se att
allt fungerar. Ledarna i spelande BIK lag ska också efter matchen ge feedback till domarna.
Efter säsongen samlar Domaransvarig in uppgifter från respektive lag om vilka som har dömt deras
hemmamatcher. Presentkort införskaffas på Stadium enligt följande (gäller 2016):
7 manna 150kr, är man 2 delar man på 200kr
9/11 manna 200kr, är man 2 delar man på 200kr
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