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MEDLEMSINFORMATION 1/2017 
 

Allmänt 

Vasa skiljedomarklubbs verksamhetsår har börjat i och med att träningsmatcherna och de officiella 

matchernas tillsättningar har börjat. Träningsmatchernas arvoden är de samma som ifjol, och de 

finns på klubbens hemsida: vaasanerotuomarikerho.sporttisaitti.com. 

 

Kontakt med andra domare 

Ifjol hände det flera gånger att domare inte dök upp på en match. Därför har vi nu ändrat på hur 

kontakt ska tas innan match. 

Från och med nu är det huvuddomarens ansvar att kontakta de assisterande domarna senast dagen 

innan match och komma överens om tidtabellen, reda ut det billigaste sättet att ta sig till matchen, 

om utrustning osv. Om huvuddomaren inte tar kontakt har även de assisterande domarna ansvar att 

kontakta huvuddomaren. 

 

Jävig 

En domare är jävig i matcher där dennes släkting(ar) spelar (syskon, barn osv.). 

 

Byte av tillsättningar 

Om du får förhinder och inte kan fullfölja din tillsättning, är det din uppgift att sköta detta via Taso. 

Om du är assisterande så är det ytterst viktigt att meddela till huvuddomaren om du byter så sent 

som på matchdagen, och som huvuddomare vice versa. 

 

Försummning av match 

Om du försummar en match (inte dyker upp) så är åtgärderna hårdare i år. Vid första misstaget blir 

du utan matcher för resten av tillsättningsperioden, och vid andra misstaget blir du åsidosatt 

RESTEN AV SÄSONGEN. 

 

Medlemsavgift 

Vasaregionens domarverksamhet rekommenderar att alla domare skall höra till en domarklubb. VEK 

driver starkt de egna medlemmarnas sak i distriktet och styrelsen hoppas att alla VEK-domare i Taso 
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även betalar medlemsavgiften. Den kan ni betala med girot i slutet av detta brev. Medlemsavgiften 

sänktes till i år och är nu endast 20€. 

 

Bolagsserien 

I sedvanlig ordning anordnar VEK en bolagsturnering i Vasa från och med juni. Mika-Markku Karjala 

är även i år ansvarig för turneringen. Turneringens hemsida hittar du på: 

teamplaycup.se/bolagsligan. 

Bolagsserien är VEKs viktigaste inkomstkälla och det är på den verksamheten vilar på. Uppgifter i 

den ska skötas bra! Ifjol fick vi en del negativ feedback för ointresserade domare, dålig 

resultatuppdatering och att vissa domare inte dök upp. Vi ser till att denna sommar blir betydligt 

bättre! 

 

Resa till Tyskland? 

Det planeras en resa till Tyskland som avslutning på säsongen för att kolla på fotboll, 1-2 matcher i 

Bundesliga och/eller 2. Bundesliga. Idéer tas emot av ordföranden. En bindande anmälan öppnas då 

planerna konkretiserats. Ett verkställande beslut tas då antalet anmälda är tillräckligt och 

resplanen slagits fast. 

 

Anskaffning av utrustning 

Denna säsong kommer vi sannolikt erbjuda möjligheten att beställa en träningströja och shorts med 

fickor, som bäst kartläggs alternativen. Även VEKs representationsdräkt finns att beställa vid 

intresse, något som de som dömer Tvåan och uppåt rekommenderas att ha. Nedan en exempelbild 

på träningskombinationen samt en bild på representationsdräkten. I denna sak kan man kontakta 

Suad Lulic. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lycka till i sommar! 
 

Mika-Markku Karjala 

teamplaycup.se/bolagsligan
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