Til foreningerne i Kreds 2

.

Nykøbing Mors den 26. oktober 2011

Dommerudeblivelse.
Så er turneringen godt i gang, desværre har vi i nogle tilfælde været udsat for at dommeren ikke er
mødt op, og det er selvfølgelig med stor beklagelse, jeg vil her skrive hvad klubberne skal gøre hvis
det sker til Jeres kampe.
Den dommer/de dommere der er påsat kampen kan ses på Håndboldinfo og navnene er hele tiden
opdateret, navnene kan være forskellige fra det der står på stævnelisterne, de udskrives om
tirsdagen før weekenden.
Hvis det skulle ske, at der ingen dommer møder op, er det hjemmeholdet der SKAL finde en til at
fløjte kampen(e), det kan ikke hjælpe at I ringer til dommerpåsætteren, han kan her og nu ingenting
gøre, det er vigtigere at der findes en til at dømme kampen, så stævnet ikke forsinkes. Skal
vedkommende dommer dømme flere kampe kan man, når man har fundet en dommer til første
kamp, ringe til dommerpåsætteren, der så evt. kan finde en til de øvrige kampe, men det er ikke
sikkert at han kan dette.
Når kampen/stævnet er slut skriver man en mail til dommerpåsætteren, hvori man skriver at der ikke
kom nogen dommer til den/de kamp(e). Han vil så tage kontakt til vedkommende dommer eller til
bestyrelsen for dommerklubben i vedkommendes område.
Der henvises i øvrigt til JHF turneringsreglement:
Turneringer og deres afvikling
7.2 I forbindelse med en dommerudeblivelse er den førstnævnte
forening ansvarlig for at udpege en / to personer til at lede kampen.
Kampen skal altid afvikles, og en ikke-afviklet kamp kan
medføre, at den førstnævnte forening erklæres som taber af
kampen, hhv. at foreningen kan idømmes bødestraf.

Det er selvfølgelig ikke godt når en dommer udebliver, men vi mener ikke at kunne gøre mere end vi
gør, men vi vil drøfte det på vores næste møder i Dommer- og Turneringsvalgene.
Vi gør i øvrigt opmærksom på at der arrangeres Regelkurser for dommere, tjek Kreds 2’s
hjemmeside for datoer.
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