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Förbundsdomarutbildning

SM-veckan i Sundsvall

Fredag 1- söndag 3 februari 2019
Sundsvalls Sporthall
RacketCenter
Förbundsdomarutbildningen
är utbildning till den högsta domarnivån i
Sverige. Vi behöver kompetenta domare både för att döma på högsta
nivå nationellt och för att ha kandidater till en internationell domarkarriär.
Förbundsdomarkursen tar upp teoretiskt mer komplicerade domarfrågor
men lägger också mycket stor vikt vid hur man som domare agerar under
och omkring en kvalificerad badmintonmatch samt hur man skapar
förtroende från spelarna för sin domarutövning. Dvs domarrollen handlar
till en väsentlig del om ledarskap vilket kommer att bedömas och bli
föremål för diskussioner under utbildningen.
Utbildningen är fokuserad på praktik under pågående tävling, SM,
med genomgångar och coachning efter varje match. Domarutbildarna delar
med sig av sina mångåriga erfarenheter som domare.
Efter genomförd kurs, med godkänt resultat, är deltagaren kvalificerad
att döma i alla matcher i Sverige.
Målgrupp

Utbildade Distriktsdomare som dömt minst 20 matcher
under den senaste tvåårsperioden.

Intresseanmälan görs till Utbildningsmodulen, senast 2 januari:
http://www.badminton.nu/Utbildning/anmaldighar/
Uttagning
Uttagning av anmälda baseras på tidigare domarerfarenheter.
Beskriv därför vilka domaruppdrag du haft under de senaste
två åren i mail till utbildning@badminton.nu
Plats
Tider
Innehåll

Kursledare
Kursavgift
Bidrag
Boende
Klädsel

Sundsvalls Sporthall, i anslutning till senior-SM 2019.
Kursstart fredag 1 feb klockan 18.00, avslutas
efter semifinalpasset söndag.
Kursen inleds med teoripass fredag kväll. Under lördagen
praktiserar kursdeltagarna som domare, med
genomgångar, feedback och coachning efter varje match.
Söndagen ägnas åt uppföljning, individuella genomgångar,
teoriprov och summering av kursen.
Pekka Lehto.
850:- inklusive materiel, mat och hotell.
Deltagarnas föreningar uppmanas utnyttja möjligheten att
söka bidrag från sin lokala DF/SISU-föreningskonsulent.
Del i 2-bäddsrum inklusive frukost.
Svarta kläder, ej träningskläder, under praktikpassen.

Frågor ang bidragsansökningar Claes Johansson
Frågor ang anmälan Åsa Strindlund
Övriga frågor Roger Johansson ordförande Tekniska funktionärer
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