REDOVISNING FRÅN SBTF:S DOMARKONFERENS 30/8-1/9 2002 I
KÖPING
Deltagare
Se bifogad lista
Fredag
Presentation
Konferensen inleddes med en presentation av alla deltagare samt man presenterade
Domarutskottets sammansättning inför denna säsong.
Spelarens och domarens agerande i olika situationer
Mikael Leijon samt Stefan Svensson redogjorde för incidenter i samband med SOC i Skövde
samt Farum Open December-01. båda incidenterna avsåg en coach för det Franska
landslaget och hans agerande.
Harald Schaffhauser (domare) och Börje Karlsson (ÖD) delgav sina iakttagelser från EM i
Zagreb
Erik Edblad redogjorde för händelser i samband med Elitseriematchen mellan Söderhamn och
Eslöv. – Vilken var bidragande orsak till regeländring 31.2 i seriekalendern-02/03.
Lördag
Regelsnack
Genomgång av regeländringar som trädde i kraft 1/9-02
Diskussion fördes gällande nya serveregeln, blir den lättare eller eventuellt svårare att
bedöma?
Kan domarna avgöra huruvida motståndaren ser bollen under hela servemomentet?
Övriga regeländringar, vilka inte var så många, redovisades också.
Vissa frågor lämnades obesvarade, domarutskottet lovade att svar skulle läggas ut på
hemsidan senast 9/9. DoU inhämtade svar från ITTF:s regelkommite,
svaren på frågorna blev som följande:
-

Racketen får befinna sig under spelytans nivå under en del av servemomentet
Det är tillåtet att serva bakom bålen, under förutsättning att serven i övrigt är rätt
utförd
Spelarens fria arm får under serven befinna sig ovanför bollen, under förutsättning att
bollen inte döljs för mottagaren

Utbildning
En ny Distriktsdomarutbildning presenterades, konferensdeltagarna var överens om att
förslaget var bra och att Utskottet gjort ett bra jobb. Utbildningen skall vara levande och
uppdateras årligen.
CD-romskivor har skickats ut till alla distrikt.
Det beslutades att Klubbdomarutbildningen skall vara kvar och att den skall användas ute i
klubbarna. En enkel handledning finns att rekvirera från SISU-Gotland.

DoU påtalade att behovet av Förbundsdomare är stort. Två veckor efter konferensen ska det
hållas en Förbundsdomarutbildning i Köping. Distriktens representanter ombads att försöka få
fram fler deltagare till nämnda kurs, när de kom hem.
-utbildningen genomfördes med 9 deltagare, alla blev godkända.
Antalet deltagare blev mindre än Utskottets förhoppning. Ytterligare kurser måste arrangeras
under säsongen.
Domarutskottet har för avsikt att förnya Förbundsdomarutbildningen.
Vilka krav ställs på arrangerande föreningar/distrikt när det gäller tillsättningen av domare?
Vilken standard och vilken utbildning skall domarna ha?
Önskemål om vad DoU ska jobba med under kommande säsong
- mer information om domarverksamhet skall läggas ut på hemsidan
- någon form av frågesport, för att testa sina kunskaper efterfrågades
- aktuell Förbundsdomarlista
I slutet av oktober fanns dessa önskemål tillgodosedda och utlagda på SBTF:s hemsida
Internationell Domarverksamhet
Börje redogjorde för den Internationella verksamheten. 4 nya kandidater skrev Internationella
provet under våren-02. Alla blev godkända.
Pro-Tour finalen spelas i Eriksdalshallen, Stockholm 12-15 December
SOC ska spelas i Västerås, Dec-03.
Köping
Krister Rejström, en av eldsjälarna bakom landets nya pingiscentrum berättade om projekten
och visade de nya lokalerna.
Statsminister Göran Persson invigde pingiscentrat under pompa och ståt. De olika landslagen
har hunnit med att prova lokalerna under flera träningsläger. Två landskamper har nu
genomförts.
Ett stort Grattis till Köping och Västmanland från den samlade Domarkåren
Grupparbeten.
Som vanligt genomfördes ett grupparbete under konferensen. Frågorna gällde ÖD:s uppgifter
och matchdomares agerande i olika givna situationer.
Efter livliga diskussioner kunde man enas om lämpliga åtgärder i de flesta av fallen.

Söndag
Information från de olika kommittéerna samt utskottet
Gert presenterade seriekalendern för 2002/03 och likaså delades SBTF:s Tävlingsregler för
innevarande säsong ut ( Ljusblått kompendium) Bör påpekas att dessa tävlingsregler kan
ändras efter årsmötesbeslut varje år.
Det beslutades vid ett Elitseriemöte att Domarna skall hålla en kort genomgång med
lagledarna innan varje Elitseriematch. Där kan man gå igenom frågor som eventuellt kan
tänkas komma upp under matchen.
Elitserieklubbarna har kommit med kritik angående den ojämna bedömningen gällande gula
kort, Diskussion fördes omkring detta. Vi är alla olika och uppfattar situationer på olika sätt.
Gert gick igenom de nya reglerna gällande laguppställningar ( se aktuell punkt i
Tävlingsregler)
Licenskontroll diskuterades. Skall enskild domare kontrollera licensen eller kan det göras
centralt? Bengt Andersson lovade att föra frågan vidare till SBTF:s kansli.
Vi beslutade att licenskontroll skall göras som vanligt denna säsong.
För närvarande får man ha obegränsat med utländska spelare i Herrar 3 och 4 samt damer 2
och 3.
Gert redovisade statistik över utdelade kort. Tendensen är att färre kort delas ut.
Han gick även igenom Disciplinkommitens tillvägagångssätt när de får rapport från domare
och överdomare ute i landet.
Kansliet
Bengt Andersson, ny medarbetare på kansliet presenterade sig själv samt berättade vilka
övriga personer som jobbar på kansliet och deras arbetsuppgifter. Bengt kommer att ansvara
för Domarfrågor.
Han jobbar måndag, onsdag samt fredag fm. och nås på telefonnummer 08-627 46 53
Kristina Gehlin, även hon nyanställd, har gjort ett toppenjobb med den nya hemsidan.
www.svenskbordtennis.com
Önskemål
DoU släppte frågan fri, vad skall utskottet arbeta med?
Följande frågor ville deltagarna att DoU skall arbeta med:
- Licenskontroll. Arbeta fram ett förslag på hur vi ska gå tillväga. Kontrollen skall bara
behöva göras 1 gång per år
- Jobba för att få ett högre uppkast i serven
- Försöka få med en Elitspelare till nästa konferens
- Ta fram bilder eller videofilm på moment som kan diskuteras under konferensen
- Ha bilder som grund till grupparbetsfrågorna
- Samordna konferensen med övriga konferenser ( träning, sponsor, kansli)
- Praktiska övningar i hallen för att understryka vissa saker

Avslutning
Konferensen avslutades med att Utskottet tackade för visat intresse och bad deltagarna att
göra en skriftlig utvärdering av konferensen. DoU önskade svar på följande frågor:
1.
2.
3.
4.

Vad var bra denna gång?
Vad var mindre bra?
Nästa konferens, När? Var? Hur?
Lämpliga ämnen och diskussionspunkter att ta upp.

Sammanställning av utvärderingen
Praktiska frågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central konferens, 90% av deltagarna önskade detta
De allra flesta ville börja fredag kväll
Köping, bra ort
Hotellstandard
Önskemål om förtäring på fredagskvällen innan konferensstart
Gemensam aktivitet lördag kväll, förslagsvis Bowling
Fler men kortare pauser, mellan de olika passen
Kallelsen bör komma tidigare ( minst 4 veckor innan )
Bra med fyra personer i Utskottet

Från Utskottets sida har vi uppfattat att följande programpunkter var bra och behöver
återkomma nästa år
•
•
•
•

Diskussion om spelares och domares agerande under det gångna året
Erfarenheter från olika tävlingar
Regelsnack
Grupparbete kring givna regelsituationer

Följande programpunkter var mindre bra/önskemål om förbättring
•
•

För mycket diskussion kring Internationella frågor samt Elitserien
Otillfredsställande att vissa frågor lämnades obesvarade ( nya serveregeln )

Förslag till nya programpunkter
•
•
•
•
•
•

Praktiska övningar vid bordet
Diskussion med utgångspunkt från foto och /eller video
Uppföljning av serveregeln, hur har det gått?
Medverkan av ledamot från SBTF:s styrelse
Medverkan av elitseriespelare
Årets spelarincidenter, vad har hänt under året? I inbjudan till konferensen kan
deltagarna uppmanas att skicka in händelser till Utskottet
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