Hej på er,
Tack till alla er som kom. Mötet var uppskattat av både mentorer och domare och vi bestämde
att ha ett nytt möte efter nyår då vi kan utvärdera hur det känts under hösten och samtidigt se
vad vi kan göra bättre under våren. Kallelse kommer längre fram.
Här kommer lite anteckningar och actions från mötet i onsdags.
Lasse ser du till att detta mail kommer ut så snart som möjligt till samtliga föreningsdomare?
Jag har inte deras mailuppgifter. Se också action längre ner om fördelning av mentorer till
P04/05 och F04/05.
Föreningsdomarna tog upp att det de tycker känns mest obekvämt och jobbigt i sin roll är när
ledare i lagen och även publik skriker och blir arga. Det är just detta som vi vuxna i
föreningen och ni mentorer kan stötta dem med. Vi som styrelse, mentorer, ledare, spelare,
publik och föräldrar måste ALLTID föregå med gott exempel och vara goda förebilder på
läktaren, bänken och på planen.
Några saker som vi kom överens om under mötet är följande.
För våra MENTORER att göra innan och under matchen är:
 Presentera er för motståndarlagets ledare och sekretariatet.
 Tala om att ni är där som ett stöd till våra domare, att ni kommer att ge råd till våra domare
under time-outer och i paus.
 Be dem kontakta er om de vill framföra något till domarna.
 Sitt centralt på läktaren t.ex. bakom sekretariatet så att båda bänkarna och sekretariatet lätt
kan kontakta er. Flytta er närmare en bänk eller publiksektion om ni upplever att det är
stökigt där.
För våra DOMARE att göra innan och under matchen är:
 Kom minst 30 min innan start.
 Presentera er för motståndarlagets ledare och sekretariatet.
 Ni ska, om ni känner att ni har hamnat i en konstig/obekväm situation, kunna stoppa tiden
och rådfråga mentorerna.
 Ni ska också när som helst kunna stoppa tiden och prata med sekretariatet.
 Var tydliga med tecken och signaler.
 Är det blåst frikast så ska frikastet läggas från rätt ställe. Blås frikast, ta några steg fram
och visa var frikastet ska läggas så att det inte blir otydligt. Se till att alla anfallsspelare
hunnit ut utanför frikastlinjen innan spelet sätts igång. Har det inte gått rätt till så ska
frikastet läggas om.
 Kolla övertrampen. Den domare som står i målgården ska ha koll på linjen hela tiden. Det
gäller både anfall och försvarsspelare.

 Titta mer på farligt spel och knuffar, detta är såklart en bedömningssak som måste tränas
upp efter hand och kommer med mer rutin.
 Våga säga till högljudda ledare tidigt i matchen, fortsätter dem ändå våga ge gult kort.
 Kom ihåg att ni gör så gott ni kan och att vi tycker att ni är duktiga. Alla gör fel ibland och
det är helt OK.
Alla domare ska skicka sina kontaktuppgifter (mobil + mail) samt kontonr alt. swish nr till
Lasse på hsk-handboll@telia.com så snart som möjligt. Vi lägger då ut en lista på laget.se
med samtliga domares namn och telefonnummer under menyn föreningsdomare 2015/2016.
Alla ledares kontaktuppgifter finns att hitta under respektive lagsida på laget.se.
Alla domare ska också skicka in de datum som ni inte kan döma till Lasse så snart som
möjligt så fördelar han ut matcherna så rättvist som möjligt redan nu.
 Mentor för P02/03 matcher är i första hand Erik Jonsson. (De matcher som inte Erik kan
får han själv ta kontakt med någon av er andra för att byta).
 Mentor för F02/03 matcher är i första hand Kenneth Romberg. (De matcher som inte
Kenneth kan får han själv ta kontakt med någon av er andra för att byta).
 Lasse fördelar så snart som möjligt ut matcherna för P04/05 och F04/05 mellan Jörgen
Sjöberg och Jonas Hellberg och skickar ut via mail. Kan ni inte tilldelade datum byter ni
själva med någon av de andra mentorerna. Om det dyker upp t.ex. poolspel för de allra
yngsta lagen tilldelas mentorer efter hand.
Tusen tack till er alla för ert engagemang. Det är guld värt!
Ha det gott!
Med vänlig hälsning // Ulrika
076-3477529

