Functieomschrijving Scheidrechters
Comissie. (SKP)
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Begin veld- en zaalseizoen overzicht maken van alle wedstrijden. (Via Download vanaf de
NHV site )
De wedstrijden op de zondag zo eerlijk mogelijk indelen voor de Senioren en A teams. Voor
wedstrijdsport hoeven we geen scheidsrechters te regelen, dat doet de Bond.
Op maandag via de app de wedstrijden van de komende zaterdag sturen en eenieder
verzoeken om een wedstrijd te kiezen. Er is een telefoon app met scheidsrechters die
beschikbaar zijn voor de zaterdag.
Ieder team heeft een contactpersoon die ervoor zorgt dat de te fluiten wedstrijden worden
ingedeeld en worden teruggekoppeld aan je.
Je hebt toegang tot Sportlink. Voor de zondagwedstrijden kun je vooraf al de personen die
gaan fluiten invoeren. Voor de zondagen is dit het handigste, want dan heb je er verder geen
omkijken naar.
Voor de zaterdag voer je diegene op die zich in die week aanmelden, in de Handbalapp.
Als alle teams een terugkoppeling hebben gegeven ben je voor de zondagen klaar. Als
iemand ingedeeld is en niet kan, zorgt diegene zelf voor vervanging.
Dan moet Havas nog wedstrijden buiten Havas fluiten, de zogeheten Bondswedstrijden.
Ook hier is een app voor waar een aantal scheidsrechters van Havas in staan die beschikbaar
zijn om deze wedstrijden mogen fluiten.
Van het Wedstrijdsecretariaat komen deze medelingen door, waarna je in de app het
verzoek kan doen aan iemand om deze te gaan fluiten. Als iemand zich aanmeldt voer je die
op via een link naar het NHV.
Zorgdragen voor benodigdheden ( fluiten, kaarten etc. voor de scheidsrechters ( is al
aanwezig.
Sponsortenues ( Rick Koning ) zijn al verdeeld. Extra exemplaren verdelen onder nieuwe
scheidsrechters.
Na elke weekend checken of alle uitslagen van wedstrijden van het afgelopen weekend zijn
ingevoerd.

Tijd die je voor bovenstaande ongeveer kwijt bent !
Als het schema van de wedstrijden bekend is, ga je de teams indelen. Dat is even puzzelen en neemt
zo`n paar uur in beslag. Maar dan is dat gedeelte klaar voor de rest van het seizoen.
Bij terugkoppeling van de teams de mensen in Sportlink invoeren ongeveer 2 uur.

Op de maandag een verzoek doen in de app is 1 minuut. Handbalapp bewerken ook een paar
minuten.

