Västergötlands Ishockeyförbund 1946 - 2021
Information gällande domaransökningar – Träningsmatcher/cuper 2021 - 2022
Informationsbrev angående tillsättning utav domare till träningsmatcher för lag som
deltager i HockeyTrean, Dam Ettan, Dam Tvåan, J20 div1, J18 div.1, J18 div.2, A1, A2, B1, B2
och internationella träningsmatcher alla åldrar samt cuper säsongen 2020 – 2021.
Träningsmatcher i HockeyTvåan och J20 – J18 regional kommer regionens tillsätta 2021 2022.
Nytt för i år är att ni ansöker om domare till era träningsmatcher direkt i TSM via
Förening-matchansökning, samt att ni måste ansöka för träningsmatcher
5 mot 5 i B-Ungdom.
Nytt till säsongen är även att om man skall spela träningsmatcher eller arrangera cuper på
helplan för B-Ungdom skall föreningen genomfört föreningsdomare utbildningen innan
match/cup tillfället. Inga träningsmatcher eller cuper kommer att beviljas om inte
utbildningen är genomförd.
Domare till träningsmatcher/cuper administreras av distriktstillsättaren och bokas ENDAST
genom TSM. Inga obetalda ansökningar eller ansökningar via mejl eller annat sätt kommer
att hanteras.
Det är sökande person/förening som ansvarar för att säkerställa så att matcherna är tillsatta
med domare. Detta görs enklast genom kontroll på
https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20 där kan man ca: en vecka innan kan se vilka
domare som är tillsatta.
Se även nedan för direktlänkar till domartillsättningssidorna för respektive serie.
Vänligen notera att för träningsmatcher som spelas i augusti 2021 måste ansökan om
domare till dessa matcher vara förbundet tillhanda senast den 31:e juli 2021. Ansökningar
efter detta datum beaktas ej och dessa matcher kan således ej genomföras.
Övriga datum där träningsmatcher ska spelas måste ansökan vara förbundet tillhanda senast
14 dagar innan matchdatum.
OBSERVERA att inga träningsmatcher som administreras utav Västergötlands
Ishockeyförbund kan genomföras mellan 10 - 12 september 2021 pga. distriktsdomare
utbildningen.
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Västergötlands Ishockeyförbund 1946 - 2021
Under tiden 1 aug 2021 – 15 maj 2022 sker all tillsättning utav distriktsdomare utav
Västergötlands Ishockeyförbund. Förbundet kan få ta hjälp utav närliggande distrikts för
tillsättning utav matcher/cuper. Ordinarie arvode och utbetalningsregler gäller för
distriktsdomare.
Ansökan kan avslås om det inte finns tillräckligt med domare att tillgå, ej komplett eller för
sent inkommen ansökan.
Direktlänkar till domartillsättningssidorna.
HockeyTrean https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12306
DamEttan

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12299

DamTvåan

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12299

J20 Div.1

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12308

J18 Div.1

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12297

J18 Div.2

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12298

A-Ungdom

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12307

B-Ungdom

https://stats.swehockey.se/Referee/ByGame/20/12312

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på nedan uppgifter.
Med vänlig hälsning!
Robin Larsson, Ordförande Funktionärskommitté
Västergötlands Ishockeyförbund
073-525 42 62
Larssonrobin91@gmail.com
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