Protokoll
Möte med domaransvariga för SSAFFs föreningar arrangerat av SSAFF i enlighet med TB.

Närvarande föreningar
Lisa Lindblom - Halmstad
Linda Nilesen - Ekeby
Hampus Persson - Limhamn
Mikael Hjort - Lund
Mattias Mårtensson - Ystad
Bo Hermansson - Kristianstad C4 Lions
Grip - Hässleholm
Niklas Uvelind - Carlshamn
Ejnar Andersson - Carlskrona
Frånvarande föreningar (som deltar i seriespel 2009)
Kristianstad Predators
Oskarshamn
SSAFF representanter
Per Haakon
JO Sivtoft

Agenda
Från SAFF har det ej kommit några direktiv om innehåll eller agenda. SSAFF DU har därför själva tagit
fram agendan för mötet.

§1 Domarsituationen
Domarsituationen i distriktet är problematiskt då det finns ca 25 seniordomare. Vissa helger spelas det 6
seniormatcher i distriktet och med stor sannolikhet kommer det inte att finnas tillräckligt med
seniordomare för att klara av detta. Flertalet är spelare/tränare inom föreningarna och därmed
otillgängliga matchdagar.
Diskussion om vad som gäller vid dispansansökningar. I slutet på mötet var Dennis Svensson, ledamot i
SAFF TU, närvarande och redogjorde för rutinerna.
Dispansansökningar skall skickas till TU via mejl. En ansökan inför helgen skall skickas senast torsdag
och inte tidigare än fredag veckan innan. En ansökan gäller endast en match.
Dispensansökan skickas till SAFF TU och innehållet i ansökan enligt Dennis redogörelse på mötet.
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§2 Domarschemat
Per informerade om domarschemat i allmänhet. Inga frågor eller diskussioner förekom.

§3 Juniormatcherna
Per redogjorde för systemet för juniormatcherna.
-

Alla juniormatcher U19/17/15 döms med 5 domare.

-

3 domare från hemmalaget + 2 domare från bortlaget.

-

Hemmalaget står för HD, HL och BD och bortalaget står för U och LD om föreningarna inte
kommer överns om något annat i förväg eller att domarlaget själva väljer att justera innan
matchen. (Gäller matcher mellan lag tillhörande SSAFF).

-

Domararvodet enligt TB står hemmalaget för.

-

Körersättningen utgår ej från hemmalaget till bortalagets domare. Dessa åker gemensamt med
laget.

-

Om en förening tar in externa domare för deras räkning i en juniormatch står föreningen själv för
alla extra kostnader utöver domararvodet.

När det gäller matcher som spelas mellanlag från olika distrikt har distritketn kommit överens om
följande.
SSAFF och VSAFF kör enligt modellen 3 domare från hemmalaget + 2 domare från bortlaget. Någon fast
modell för positionerna finns inte, så lagen får komma överens om detta på egen hand.
SSAFF och MSAFF kör med domarlag från tredje part. Hemmalaget står för alla domarkostnader enligt
tidigare normer. DU SSAFF har fördelat ut de domaruppdrag som berörs på distriktets föreningar.

§4 Serieplannering
Ett gemensamt domarschema över seniormatchern skall upprättas för att vara ett stöd i att hitta domare till
sina matcher. Två hållpunkter under säsongen , ca 7-8 maj, och i slutet av maj.
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§5 Utbildning
Efter nästa domarskola, föreningarna tar kontakt med varandra för att undersöka möjligheten att hyra in
en instruktör för extra tillfälle.
Huvuddomarutbildningen, intresse finns, tittar vidare.
Utbildningsmaterial kan skickas till SSAFF DU för publicering.
Diskussion om reseutjämning vid domarutbildning. Frågan bollas vidare till föreningsmötet då detta möte
sakna mandat till sådant beslut.

§6 Rekrytering
Allmänn diskussion

§7 Övrig info
-

-

-

-

DM-cup för U17 26-27 september:
Varje distrikt ska bidra med 3-5 domare. Några av dessa skall vara unga lovande domare som
man med detta vill premiera. Föreningarna kommer under tidig höst att få nominera domare
för detta ändamål. Distriktet kommer sen att ta ut några av dessa.
Skövde, Dukes Tourney, 31 juli-2 aug
Turneringen är i stort behov av domare. Om man är intresserad kan man kontakta Per Haakon
som är domaransvarig för turneringen.
USA-fotball.com
En bra websida för de som vill fördjupa sig inom dömningen.
Domarprov: Feedback efter provet J/S genomgång efter provet.
Önskemål om genomgång av prov efter provskrivning så man får möjlighet att veta vilka fel
man har haft. Ligger utanför distriktets verksamhet men ska framföras till SAFF DU.
Information om PW. Regler.
Vid PW matcher så spelas de efter PW reglerna i TB utan undantag. Inga egna ”hitte på”
regler får förekomma. Vill man av någon anledning justera någon regel så ska man vända sig
till SSAFF TU med en begäran om dispans. På förekommen anledning: Inga sparkspel är
tillåtna i någon form av PW match.

Vid protokollet
____________________________________
JO Sivtoft
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