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Verksamhetsplan Funktionärskommittén Region Norr 2021-2022
Funktionärskommitténs uppgifter under säsongen består i:
1) Ledning av domarverksamheten inom region norr.
2) Utbildning och rekrytering av distriktsdomare och ungdomsdomare, stödja föreningarna vid rekrytering av nya
ungdomsdomare till deras föreningarna.
3) Utbildning av föreningarnas DAIF:are.
4) Utbilda matchfunktionärer. (Båsfunktionärer)
5) Vara utbildningskommittén behjälplig vid övriga utbildningar inom region norr.
6) Ha ett bra och nära samarbete med de andra kommittéerna inom region norr.
Ledning av verksamheten.
I denna uppgift ingår att:
Redovisa verksamheten fortlöpande till regionala styrelsen och hockeykontoret.
Vara kontaktkommitté till Svenska Ishockeyförbundets funktionärsorganisation.
Lämna information till föreningarna i domar- och regelfrågor inom region norr.
Tillsätta huvuddomare och linjedomare i distrikts-, senior, junior- och ungdomsmatcher samt ev
distriktsmästerskap och cuper om inte annat meddelats från funktionärskommittén.
5. Genomföra ett antal kommittémöten under säsongen enligt bestämd mötesplan.
1.
2.
3.
4.

Utbildning och rekrytering av distriktsdomare, ungdomsdomare och

båsfunktionärer.

I denna uppgift ingår att:
➢ Genomföra den årliga utbildningen av distriktsdomare i augusti månad och början på september månad.
➢ Genomföra en mittsäsongsträff under säsongen för erfarenhetsåterföring och samsyn med distriktsdomarna
inom region norr i månadsskiftet november/december.
➢ Fortlöpande under säsongen genomföra domarcoachning på matcher för att utveckla och utbilda domarna i
distrikten inom region norr.
➢ Genomföra årliga utbildningar för ungdomsdomare i föreningar inom region norr under september månad
och början av oktober månad.
➢ Genom aktiva insatser på olika plan medverka vid rekrytering av domare.
➢ Verka för att föreningarna har en domaransvarig. (DAIF:are)
➢ Genomföra årliga utbildningar av båsfunktionärer i föreningarna inom region norr under september/oktober
månad.
Mål och delmål till 2026.
➢ 80 stycken fler distriktsdomare i region norr till 2026.
(Delmål är 15st nya domare per säsong i hela region norr fram till 2026.)
➢ 15st damdomare som dömer på distriktsnivå eller högre i region norr.
(Delmål är tre stycken nya damdomare per säsong i hela region norr fram till 2026.
➢ Fungerande DAIF verksmanhet i alla föreningar och distrikt inom region norr fram till 2026.
(Delmål: Jobba med riktade insatser från funktionärskommittén mot föreningarna inom region norr)
➢ 75 procent av domarna i region norr på distriktsnivå ska klara uppsatta kursmål till 2026.
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(Delmål: Öka antalet godkända domare varje år fram till 2026 genom riktade
insatser på områden fys och regel.)
➢ Utveckla mittsäsongen och få in den som en ordinarie kursdag innan 2026.
(Delmål är att mittsäsongen en ordinarie kursdag innan 2026)
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