Instruktion för förbundsdomare kring seriesammandrag
Vi har väldigt många seriesammandrag i Göteborg och för att det skall funka
på ett bra sätt så måste alla göra sin del. Här kommer lite punkter för hur du
bör sköta din roll på ett bra sätt.
Gör följande:
Direkt när du får ut domarlistorna kollar du i din kalender och skriver in dag och plats
Ser du direkt att du inte kan så svara GBTF inom 2 dagar på goran@gbtf.se så ordnar vi ersättare
Domarlistan finns alltid tillgänglig på www.gbtf.se -> Domare
Om du vid senare tillfälle märker att du har förhinder så är det upp till dig att skicka ut till övriga
domare för att hitta ersättare. (Ju tidigare ju bättre för då ökar chansen att de andra är lediga)
Tänk på att om du är den ansvariga förbundsdomaren så måste du ersättas så att det åtminstone
finns en förbundsdomare på plats.
När du får inbjudan ifrån sammandragsarrangören så svara så fort du kan för att spara deras tid från
att jaga er.
Om du då har missat punkterna ovan och har förhinder så är det i första hand du som skall hitta en
ersättare. Svara inte bara att du inte kan.
I nödfall. Om ingen kan ersätta dig så kontakta Göran på GBTF omedelbart så får det lösas på något
annat sätt.

På plats:









Se till att var i tid senast 45 minuter innan matchstart
Se till att ha på domartröjan och ett par svarta byxor
Prata om upplägget med arrangören
Para ihop bra domarteam, rutinerad-orutinerad, gammal-ung mm.
Se till att man inte dömer den klubb man tillhör.
Samla alla domare för en kort genomgång av dagen
o Första/andrabord
o Tänk på att ni utför ett arbete och inte är bladvändare
o Ni bestämmer i hagen och gula kort skall visas vid dåligt uppförande. Detta vet vi kan
vara känsligt när ni dömer kompisar men det är ert jobb.
o Var domare med allt det ni lärt er såsom handsignaler, racketkontroller, klädsel,
korrekta servar mm.
o Se till att utdelade varningar mm. kommer med i matchprotokollet när arrangören
knappar in det i datorn.
Fylla i SBTF:s blankett för utdelade varningar och skicka till SBTF.

