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Till:
Distriktsdomare i Småland
Ledamöter domarkommittén

Kära hockeyvänner!
Hoppas allt är bra med Er och att ni njuter av sommaren mellan träningspassen. Här kommer
en del information om höstens domarkurs.
Kursinbjudan/anmälan
Inbjudan till Smålands kurs finns i bifogat dokument. Vi ber er att anmäla er till Lena på
SISU genom länken i inbjudan så snart som möjligt. Detta för att underlätta planeringen av
kursen. Om någon har för avsikt att sluta döma, flytta från Småland eller sadla om så vill vi
att ni meddelar detta till oss omgående om ni ännu inte gjort det. Glöm inte att anmäla er och
betala kursen i tid!
Tänk på att ni troligtvis inte kommer att erhålla träningsmatcher förrän ni anmält er till
kursen.
Kursförberedelser
Det är viktigt att ni kommer väl förberedda till kursen. När det gäller träningstips finns en del
på hockeydomare.se. Glöm heller inte att ägna tid åt att läsa regler. Svenska
Ishockeyförbundet har material för regelstudier på sin utbildningsportal. Vid frågor eller
problem med portalen kontakta Emil.
Sommarfrågor
Årets sommarfrågor finner ni via länken.

http://www.swehockey.se/Hockeydomare/Nyheter/2019-2020/instuderingsfragor20192020ute/

Regelbok
Svenska Ishockeyförbundet har offentliggjort årets regelbok. För er som är intresserade av att
läsa i den finner ni den på hockeydomare.se
Kurskrav
När det gäller kurskraven finner ni dem som bilaga. Skulle någon av er inte kunna genomföra
något test på kursen på grund av skada eller annan omständighet ska detta meddelas till
Martin i god tid före kurs. Observera att ni som distriktsdomare inte gör exakt samma tester
som domarna i högre serier.
Domarkommittén kommer troligtvis också bli hårdare med vilka som kommer att erhålla
matcher på distriktsnivå under säsongen. Vi kan inte låta domare döma som presterar för
dåliga testresultat. Det är inte rättvist mot spelare, ledare och publik. Därför är det viktigt att
ni kommer förberedda. Naturligtvis har vi förståelse för att nya domare behöver en
inkörningsperiod och måste lära sig vad vi kräver samt hur man som domare förbereder sig.

Smålands Ishockeyförbund
Tester
• Regelprov
• Åttan (3,5 varv)
• Pylonen
• Beeptest, cooper på is för domare som inte kan genomföra beeptestet. Dock ska det
vara godkänt av kursansvarig före kurs om domaren ska tillåtas att genomföra ett
coopertest på is. Läkarintyg kan krävas in av kursansvarig.
• Styrkeövningar
Övrigt
Om någon av er har frågor eller undra över något så är ni välkomna att kontakta någon av oss
i kommittén.
Trevlig sommar önskar DK i Smålands Ishockeyförbund
Emil Jonsson (ordförande), Martin Svensson, Linus Jonsson, Gustav Nilsson,
Emil Johansson, Christian Nektman och Göran Ljungberg

