turnering
Årsplan:

Løbende

opgavens navn:
Dommerpåsætter
til ”døm selv”-kampe

Timeforbrug:
20 timer

Opgavens tilhørsforhold:
Bestyrelsen

Kontaktperson:
Tage Jacobsen

Opgavebeskrivelse
Der påsættes ikke dommere til alle turneringskampe, og
der er stor forskel på påsætningen rundt om i landet, så
kontakt det lokale forbund, og hør om deres `døm selv
´-politik. Undersøg, om der på nuværende tidspunkt er
tilknyttet `døm selv´-dommere i klubben, og kontakt dem
med henblik på at forventingsafstemme:
- Hvor mange gange vil de max. dømme om ugen?
- Hvor mange kampe vil de max. dømme på samme dag?
- Er der generelle dage, de på forhånd bedst kan/ikke kan
dømme?
- Er der bestemte årgange/hold, de helst vil/ikke vil
dømme?
Indhent liste over tilmeldte hold hos den ansvarlige for
tilmelding af hold i klubben, så snart den foreligger, og
skab overblik over hvor mange hold/kampe i klubben, der
skal påsættes dommere til.
Vurdér hvor mange nye `døm selv´-dommere, der evt.
skal til (rekruttering af `døm selv´-dommere er beskrevet i
en opgave for sig selv).

Bemærkning
Husk, at der også skal påsættes
dommere/vejledere til børnestævner.
Brug gerne ungdomsspillere til
børnestævner.
Alle kan være `døm selv´ dommer.
Der er ingen krav til kurser, men det
er en fordel.
Det lokale forbund vil evt. stille krav
om, at `døm selv´-kampe så vidt
muligt placeres forholdsvis samlet i
løbet af dagen.

Tag kontakt til den ansvarlige for påsætning af tider i
klubben, og indgå i dialog om placeringen af `døm selv
´-kampene, så der tages hensyn til `døm selv´-dommernes og dommerpåsætterens forventningsafstemning.
Påsæt for en halv sæson ad gangen, læg op til, at `døm
selv´-dommerne selv bytter indbyrdes, hvis de bliver
forhindret i at dømme en aftalt kamp
Vær i løbende kontakt med den ansvarlige for kampflytninger i klubben, så der hurtigt kan laves ny påsætning
for de flyttede `døm selv´-kampe.

POint: 40

