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Ämne: VM i Halmstad domarinfo
Till uttagna svenska VM-domare.

VM i Halmstad närmar sig snabbt, om 2,5 månad är tävlingen i full gång. I det här mejlet börjar vi
med den information som i dagsläget kan ges. Ni kommer att få mer information längre fram.
Boende för samtliga domare vid VM blir på Tylebäck Hotell & Konferens.
För de svenska domarna inleds VM med en förberedande fortbildning/utbildning med vad det
innebär att döma internationellt. Alla uttagna svenska domare är kallade till fortbildningen som
kommer att hållas av Rebecca Bergfeldt, Ingrid Bogren och Thomas Wadsten.
Incheckning på hotell Tylebäck sker fredag em/kväll den 27 april. Själva fortbildningen börjar
lördag den 28 april kl. 9.00 och pågår under dagen. Utförligt program för den aktiviteten
kommuniceras senare och ni kommer även att få en hel del instuderingsmaterial som ni behöver läsa
på i förväg. Den officiella domargenomgången för samtliga domare kommer att ske lördag kväll och
söndag morgon börjar matcherna. För de svenska domarna gäller att förbundsdomare blir
ackrediterade och har fritt boende till den 5 maj, internationella domare till den 6 maj.
Arrangören står för era resekostnader till och från Halmstad. För att hålla nere kostnader
uppmanas ni att antingen samåka till Halmstad eller att snarast beställa er resa till och från
Halmstad. Direkt efter tävlingen skickar ni er reseräkning till SBTF.
För er transport i Halmstad ska ni snarast möjligt inkomma med uppgifter på datum och ankomsttid
till Halmstad station samt avresedatum och tid från Halmstad station eller om ni kommer till Halmstad
med bil. Uppgifter skickas till undertecknad.
För er ackreditering till mästerskapet ska ni skicka in en porträttbild på er själva, tänk på att hålla ned
storleken på bilden, helst max 200 kB. Bilden skickas till undertecknad.
Till VM är det bestämt att en ny domarklädsel skall bäras av samtliga domare och referees. ITTF tar
fram tröjor och domaren står själv för byxor och skor. De ljusblåa tröjorna i följande länk, sidan
3, är för domare och de mörkblå för referees, https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/URCNewsletter-12-2017.pdf. Färg på byxor och skor är ännu inte kommunicerat från ITTF.
För att ni ska få rätt storlek på era tröjor till VM ska ni inkomma med er storlek, från XS till 4XL. Se
bifogad fil på tröjornas mått, observera att det är en asiatisk leverantör så de storlekar vi är vana vid
här kanske inte överensstämmer med deras storlekar.
Senast den 23 februari vill jag ha uppgift på er tröjstorlek.
Jag väntar på era reseuppgifter, er porträttbild och tröjstorlek. Bifogar även den aktuella listan på
uttagna skandinaviska domare om ni ska samordna samåkning.
Mer information kommer.
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