Smålands Ishockeyförbund
Nässjö 2019-07-01
Till:
Domare i HockeyTrean, Småland
Ledamöter i 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.
Division 3-grupp
Ni har tagits ut för att döma i HockeyTrean säsongen 2019-20. I år är den regionala division
3-kursen slopad då vi i distrikten i Region Syd anser att det är bättre att deltaga på distriktens
kurser. Det är ju trots allt tillsammans med dessa domare ni ska döma i vinter. Dock kommer
det finnas möjlighet för provmatcher för de domare som anses redo för detta på regional nivå.
Kravet är dock att ni nått upp till HockeyTvåans kurskrav.
Domarkommittén i Småland har i år valt att ta ut en reservgrupp. Dessa domare ska klara
kurskraven för division 3, men kommer inte att tillsättas lika frekvent som den ordinarie
domargruppen. Dock kan domarkommittén under säsongen besluta om att använda en reservdomare på samma sätt som en ordinarie domare. Framförallt kommer reservgruppen döma
matcher i J20 div 1, J18 div 1 och U16-Elit.
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, sadla om eller på annat
sätt vill avstå platsen i HockeyTrean så vill vi att ni meddelar detta till oss omgående, om ni
ännu inte gjort det. Detta för att vi eventuellt ska kunna erbjuda någon annan denna plats.
Glöm heller inte att 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 problem eller
frågor gällande portalen ska kontakt tas med Emil.
Sommarfrågor
Årets sommarfrågor finner ni via länken.

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

Smålands Ishockeyförbund
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.
Tester
• Regelprov
• DAST-test
• Pylonen
• 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

