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I detta dokument finner ni en kortfattad beskrivning över hur du som domare kan använda utbildningsportalen och
genom din personliga profil följa utvecklingen i portalen och ditt teoretiska arbete i rollen som domare.
För att komma till portalen så går du in på http://utbildning.swehockey.se . När du ska logga in så använder du dina
inloggningsuppgifter som du har i TSM t.ex. 870503_hanwer och med samma lösenord som när du går in i TSM.
När du har loggat in så kommer du se att utbildningsportalen är uppdelade i tre delar,
1.
2.

3.

Föreläsningar: här kan du ta del av olika sorters föreläsningar med filmer och presentationer. Efter varje
föreläsning finns det en quiz kopplat till ämnet
Quiz: du kan också direkt gå till quiz delen utan att se på föreläsningen. Varje vecka kommer det att ligga upp
ett nytt regelprov under kategorin regelprov. Håll utkik på måndagar då nya frågor laddas upp för den aktuella
veckan.
Den digitala regelboken: I den digitala regelboken så har vi samlat regelboken tillsammans med casebook och
utvalda filmsekvenser för att ge dig som domare fler möjligheter att fördjupa dig i reglerna och lättare skapa
samband mellan Regelboken, Casebook och hur situationerna ser ut i olika matchtillfällen. Denna regelbok är
även sökbar utifrån regelnummer, meningar mm. Det är viktigt att poängtera att denna regelbok inte ersätter
den tryckta regelboken utan ska fungera som ett verktyg att hitta i regelboken och lära sig regler.

Nedan har vi fångat några av vad vi tror kommer bli vanliga frågor om utbildningsportalen:
Q: Hur gör jag för att logga in?
A: När du kommer till startsidan så använder du helt enkelt ditt användarnamn samt lösenord från TSM så kommer du
automatiskt in på rätt nivå i utbildningsportalen.
Q: På vilka enheter kan jag komma åt utbildningsportalen?
A: Utbildningsportalen fungerar på de flesta smartphones, tabletts och laptops/datorer. Observera att vissa tillägg kan
behöva laddas ned eller installeras beroende på vilken enhet du använder.
Q: Det uppstår ett problem i portalen, vad gör jag?
A: Om du skulle stöta på några problem med portalen, vid inloggning eller under användandet så maila till
joel.hansson@swehockey.se med dina frågor och funderingar.
Q: Förra året var jag distriktsdomare, nu är jag regionsdomare. Hur får jag tillgång till materialet för den nya nivån?
A: Eftersom portalen är kopplad till TSM så kommer ev. ändringar i behörighet och nivåer att följa med automatiskt i
utbildningsportalen.
Svenska Ishockeyförbundet önskar dig stort lycka till i användandet av utbildningsportalen och önskar dig all framgång
under säsongens matcher.
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