Sammanställning Domarkonferens i Köping 29-31/8-03
Deltagare.
Program.

Se bifogad lista
Se bifogad lista

Fredag
Konferensens inledning
Deltagarna hälsades välkomna, Både deltagare samt kursledning presenterade sig själva och vad man
har för arbetsuppgifter i respektive distrikt. Tyvärr så uteblev domarutskottets Börje Karlsson pga
sjukdom.
Helgens program presenterades. Tillägg på programmet: Etik och moral.
Allmänna frågor ställdes och besvarades.
Frågesport
Deltagarna gnuggades i sitt allmänna pingiskunnande. Svaren lämnade in skriftligt.
Efter att kursledningen redovisat korrekta svar fanns lite tid kvar innan middag.
Årets Incidenter
Följande händelser redovisades.
Stratos-Riddaren (Gert)
Söderhamn-Enig (Rebecca)
Söderhamn-Malmö (Mats)
Dessa incidenter aktualiserar återigen frågan om att ha namngiven tävlingsledning på plats under
Elitseriematcher.
Videopresentation av Herrsingelfinalen i Italien
Berörda matchdomare Mikael Leijon och Martin Johnsson redogjorde för EM-tävlingarna, de berättade
lite kort om arrangemanget samt de insatser de gjort. EM-Finalen visades på video. Matchen var den
renaste Mikael och Martin dömt under tävlingarna.
Efter visningen så ställdes frågan om liknande inspelningar går att använda i utbildningssyfte.
Deltagarna tyckte att detta vore bra, dock borde även matchdomarens agerande vara synligt. Matchen
kanske inte bör vara lika lättdömd.

Diskussion fördes om domares klädsel, rörelsemönster, allmänna uppträdandefrågor. Förslag
framfördes om att ta fram appendix på dessa frågor, kanske en enkel uppmaning i ”Checklista för
matchfunktionärer”. Anna-Carin läste upp vad som är skrivet idag, Konferensens uppfattning är att
denna skrivning är heltäckande och inte behöver justeras. Det är upp till varje domare att vara
uppdaterad på checklistan.
Lördag
Domarutbildningar
Antalet distriktsdomarutbildningar som genomförts under fjolårssäsongen redovisades. Flera distrikt
påpekade att de också haft utbildning. Listan kompletterades på plats.
Det redovisades även antalet Förbundsdomarutbildningar samt pushades för den kurs som äger rum i
September i Stockholm.
Deltagarna fick under 15 minuter skriva befintligt distriktsdomarprov. Kursledningen redovisade korrekta
svar. Konferensen hade några synpunkter samt förslag på förbättringar. Dessa är nu tillgodosedda.
Det framkom att detta prov är mycket enklare att förstå och innehåller inte lika många slamkrypare som
det varit historiskt.
Vidare diskuterades under denna punkt om förbundsdomare bör ha deltagit på förbundets Tävlings och
funktionärskurs för att få vara ÖD. Detta är en målsättning för framtiden.
Frågan ställdes om man kanske även ska kategorisera förbundsdomare till ÖD/Matchdomare. Detta får
man ta ställning till i framtiden.
Målet är att ÖD ska kunna seeda och lotta en tävling.
Regelsnack
Nya regeländringar föredrogs,.
Supplementet felaktigt under punkt 2.4.3.1 (Rätt ska vara 30 nabbar per cm2)
Frågan ställdes angående ändring av punkt 3.4.4.6?
Nu har man i regeln angett vad som är lämpligt avstånd från spelområdet (3 meter). Tidigare stod det
endast i Handbook for matchofficials.
Konferensdeltagarna undrade hur Sverige hade röstat i de motioner som behandlades under VM?
Domarutskottets rekommendationer till SBTF:s styrelse redovisades. Styrelsen följde utskottet på alla
punkter utom en.
Frågan ställdes om inte denna konferens är ett utmärkt forum för domare att lämna sina synpunkter på
inkomna motioner. Tyvärr ligger konferensen fel i tid för detta. Domarutskottet måste ändå anses vara
kompetent att kunna lämna rekommendationer till styrelsen i dessa frågor.

Diskussion fördes om den återigen ändrade serveregeln, Är det bra att ha möjligheten att ”varna” en
servare vid tveksam serve? Konferensen kom fram till att det nog är bra, såvida det inte missköts och
används istället för att döma bort felaktiga servar.

Hur ska vi tillämpa nya regeln om att servaren omedelbart ska ta bort sin fria arm mellan kroppen och
nätet? Detta var ett samtalsämne som inte fick ett slut förrän lördagskvällen.
Konferensen enades om en hårdare bedömning än ifjol.
-Tar servaren bort armen på en gång; Korrekt serve även om man misstänker att armen fortfarande går
att ana mellan kroppen och nätet!
-Låter servaren sin fria arm dröja kvar och sedan tar bort den alldeles innan bollträffen; Felaktig serve.
Andemeningen i regeln är att den fria armen ska bort på en gång för att inte dölja bollen för
motståndaren. Med regelskrivningen kan t ex en backhandserve där servaren lägger fria handen mot
magen och har bollträffen framför kroppen vara fel. Då har aldrig den fria armen dolt bollen och därför
skulle man kunna motivera det som en godkänd serve.
Time-outregeln diskuterades. Ska spelet starta efter 1 minut eller ska spelarna kallas tillbaka efter 1
minut? Vi är av den uppfattningen att spelet ska starta när minuten gått, spelarna kallas tillbaka efter 50
sekunder.
Hur skall regelboken se ut i framtiden? Ska den finnas kvar som egen utgåva, ska den ingå i den nya
pingiskalendern eller ska den endast finnas på nätet? Konferensen förordar att den ska finnas kvar i
befintligt utförande, vilket även bekräftades av kanslichef Jörgen Persson under söndagen.
Frågan ställdes om det inte vore bra med någon typ av jour under seriehelger. Det vore bra att alltid
kunna få tag på någon om det uppstår problem.
Internationell domarverksamhet
Thomas Wadsten är nyexaminerad Internationell Referee. Han gratulerades av kursledningen
SOC-information lämnades av domaransvarige Christer Ohlsson: Tre svenska internationella lag, sex
utländska lag samt ytterligare ca 15 domarlag behövs. Intresseanmälan kan skickas till Christer på
chrohl@hotmail.com
Blue Badge-information lämnades av Gert. För att säkerställa standarden har man numera
internationellt beslutat att vidareutbilda International Umpires. Speciellt utvalda ska delta vid AUT
(advanced umpire training) som kommer att äga rum inför många olika tävlingar. Skriftligt prov ska
klaras och vid minst två olika tävlingar ska domarna bedömas av två olika Blue Badge instruktörer.
SOC. Christer Ohlsson vill att alla domare ska få bo på samma hotell under tävlingarna. Det för att få
bättre sammanhållning och ha nära till hotellet när de inte tjänstgör.
Gästföreläsare
Johan Kratz, tränare på Riksidrottsgymnasiet, anställd av Köpings Kommun. Johan har mycket rutin
från internationella tävlingar och elitseriematcher.
Johans besök var uppdelat i två block. Block-1 handlade om Köpings pingiscentra.

Johan och Sören Ahlén jobbar heltid på RIG,(Riksidrottsgymnasium) Linus Märnsten jobbar 60% på
RIG samt 40% med landslag. Birgitta Dyst-Larsson jobbar som husmor. Nästa år tillkommer ytterligare
en tjänst. Då är totalt 24 svenska spelare antagna, nu går 18 spelare på RIG.
Johan och Sören är även ansvariga för pingiscentrat. Förutom RIG och pingiscentrat finns även ett
internationellt gymnasium som Köpings BTK ansvarar för. Denna enhet är helt fristående från både
centra och RIG.
Det nya Riksidrottsgymnasiet i Köping har färre deltagare än de två som tidigare låg i Lycksele och
Falkenberg. Johan menar att standarden är högre nu. Tränarna har som mål att alla spelare varje år
åker på tävlings och träningsresor utomlands.
Block-2 handlade om domare, egna synpunkter samt allmän frågestund och feedback.
Johan sade att han inte är avundsjuk på domarnas svåra situation att döma efter de regler som finns.
Bordtennis är en av världens snabbaste sporter, vi ska fatta snabba beslut samt agera efter regler som i
vissa fall är väldigt dynamiska.
Johan tyckte det var konstigt att vissa domare godkänner servar i 4 set, men i slutet av matchen är inte
samma serve godkänd. Konferensdeltagarna höll inte med Johan om detta. Den allmänna
uppfattningen att det är precis tvärtom. I början av matchen döms servar bort, men i slutet när det hettar
till tillåts regervidriga servar. Målsättningen är att felaktiga servar ska dömas bort oavsett ställning i
matchen.
Spelarna är mest irriterade på inkonsekvens. Under en elitseriematch kan servar vara godkända på ena
bordet och felaktiga på det andra. Det är inte bra och bidrar till irritation.
Svenska domare har gott rykte internationellt och anses hålla mycket hög standard. I vissa fall
efterfrågar Johan mer spelförståelse.
Johan var intresserad av att låta någon domare komma till gymnasiet och ha en regelgenomgång.
Säkert finns det regler som vissa spelare inte känner till. Anmärkningsvärt var att Johan själv inte kände
till de regeländringar som trädde i kraft 1 september.
Johans besök var bra, han svarade sakligt. Bra diskussioner för att föra svensk pingis ytterligare framåt.
Prisutdelning
Efter gårdagens frågesport följde prisutdelningen. Rebecca Bergfeldt vann på 11 poäng och spikade
utslagsfrågan. Tvåa kom Mikael Leijon på samma antal rätt men sämre resultat på utslagsfrågan. Totalt
delades 10 priser ut. Tack till STIGA för de fina priserna.
Grupparbete
Konferensdeltagarna delades in i sju grupper. 5 frågeställningar skulle besvaras. Skillnaden mot tidigare
år ;Det var frågor om tävlingsregler som skulle besvaras. Hänvisningar till sida och paragrafnummer i
kalendern skulle anges.
Grupparbetet uppfattades som bra, nyttiga frågor som tidigare inte ställs på detta sätt. I redovisningarna
var grupperna mestadels eniga, olika uppfattningar fanns dock på en del frågor.
Under denna punkt diskuterades också tillsättande av ÖD vid seriesammandrag när det finns utbildade
distriktsdomare vid alla bord. Det har inte fullt ut utnyttjats av distrikten.

Videosekvenser
Videosekvenser framtagna av ITTF visades. Inledde med tecken, hur ska domaren agera för att ingjuta
respekt hos spelarna? Vi eftersträvar absolut inte en auktoritär domare, dock ska tydliga tecken
användas. Det ska synas att det är domaren som leder matchen.
Sekvenser på servar visades. Internationella spelare har filmats från domarens respektive mottagarens
synvinkel. Kommentarer från ITTF finns noterade till varje enskild serve. Konferensdeltagarna var inte
eniga med ITTF om alla servar.
Den nya serveregeln kom återigen på fråga. Var lägger vi nivån? Hur skall vi agera? Konferensen
enades till slut om en hårdare bedömning än i fjol.
Söndag
Prisutdelning efter gårdagskvällens heta drabbning i bowlinghallen. Vinnaren Thomas Wadsten
gratulerades och fick en träningsväska.
Information från kommittéer
Disciplin
Under fjolårssäsongen utdelades 259 gula kort, 15 spelare fick under säsongen tre varningar vardera, 6
av dessa spelar i Elitserien.
Inga röda kort är inrapporterade.
Tävlings och regelkommitté
Nya rankingen diskuterades, hur skall vi seeda? Ska vi seeda överhuvudtaget?
Under konferensen ställdes några frågor där vi bad att få återkomma med svaren:
Kan två spelare från samma distrikt hamna i samma pool vid USM? Svar : Ja, det är bara i cup man tar
den hänsynen, i pool får man ändå tre matcher.
Betr. Seedning. Vårt regelverk gäller. Man seedar 2,4,8 eller 16 spelare beroende på antal deltagare i
klassen
Kan man ha olika inbördes placering mellan två åldersklasser på en rankinglista? Svar: Ja, i det system
som används nu samlar man poäng enbart klassvis. Gäller under en övergångsperiod. I ett framtida
datarankingsystem kommer alla tävlingsmatcher att räknas
Rankinglistan på Elitserielag kan fyllas på under säsongen efter dispens från TRK.
I Elitserien för damer kan lagen numera inte flytta upp 3:an på förstabordet. –Rak laguppställning gäller,
en femterankad spelare kan alltså inte gå in på vakant plats.
Endast en Division-1 serie kommer att spelas. 10 lag kommer att spela i ”superettan”. Gäller från
säsongen 04/05. Regler om upp- och nedflyttningar framgår av Pingiskalendern.
Domarutskottet rekommenderar 2-domarsystem i Superettan. Förbundsdomare som matchdomare och
Distriktsdomare som biträdande. Detta innebär ökade kostnader för klubbarna.
Krav på licenskontroll? Domaren behöver inte längre kontrollera licenser under seriespel. Domaren ska
tillse att licensnumret noteras på matchprotokollet, förslagsvis av arrangerande klubb.
Böter kommer att dömas ut om arrangerande klubbar skickar in lagmatchprotokoll för sent.

Domarutskottet
Nytt avtal med STIGA. Gäller i 10 år. Ny domartröja ska delas ut. Den blir gratis till alla förbundsdomare.
Uppskattningsvis kommer den att kosta ca 150 kronor till de domare som behöver köpa.
Till Elitserien i herrar är det nytt för i år att ett antal domare är ”rankade” som huvuddomare.
Förhoppningen är att domarstandarden kommer att bli jämnare. Dessa uttagna domare måste bevisa
sin duglighet. Möjlighet för andra domare att bli huvuddomare kommer att ges.
Kan vi höja standarden på domarna så kommer vi i förlängningen att kunna begära högre
domararvoden.
Arvoden över lag diskuterades under konferensen, Mikael Leijon har kollat upp vad som gäller:
-Idrottsdomare anses normalt ha sitt tjänsteställe på platsen för den match/tävling där de skall döma
(spelplatsen). Resorna till dessa spelplatser är att betrakta som arbetsresor/inställelseresor, vilket
innebär att ersättningen är skattepliktig och att man dessutom har möjlighet att begära avdrag för detta
som resor mellan bostad och arbetsplats med 16 kr per mil. Förutsättning för att få avdrag är att det
totala avdraget inklusive eventuella arbetsresor till sin ordinarie arbetsplats överstiger 7.000 kr.
Utbetalaren ska därför inte särskilja resersättningen från arvodet eftersom hela ersättningen är
skattepliktig.
Redan till denna säsong har viss arvodesersättning höjts: Överdomare får 5 kr i ökning/timma. Domare
som dömer landskamp får 100 kr mer /match.
I Elitserien för damer ska 4 stycken förbundsdomare tjänstgöra. I undantagsfall kan distriktsdomare
tjänstgöra som biträdande domare.
SBTF:s Kanslichef Jörgen Persson
Talade om informationsstruktur. SBTF har moderniserats under sista tiden, mycket E-post distribuerad
information för att nå ut till enskild person istället för att fastna på SDF. För tillfället får ca 2000 personer
nyhetsbrev varje vecka. På Internet finns alltid uppdaterad information samt listor.
Allmän frågestund följde, berörda ämnen: Licens, Förbundet Online, TT Coordinator, dataranking, nytt
tävlingsprogram, ledarmaterialet KUL.
Jörgen berättade att VM-ansökan är inskickad, Får Sverige tävlingen så kommer den att spelas i
Globen 2007.
SOC söks varje år, däremot är det inte klart att ITTF beviljar varje år. Lite oklart när tävlingarna startar i
år, detta styrs av antal deltagare.
Diskussion kring inträdesavgifter till SOC, många röster för att det var för dyrt på PRO-Tour finalen i fjol,
Jörgen påpekade att det var billigt om man köpte biljetter i förväg.
Jörgen fick frågan om det är någonting som SBTF driver hårt mot ITTF? Svar: Nej ! Styrelsen sitter inte
och ”hittar på” motioner själva, de måste komma via distriktens årsmöten eller kommittéerna, för att
senare behandlas i styrelsen.

Jörgen tackade för visat intresse och stannade för att äta lunch med oss
Domarutskottets fortsatta arbete
Hur ska vi använda domarspalten? Hur når vi ut till domare? Vad ska Utskottet arbeta med?
- Arvoden, fortsatt arbete för att höja statusen
- Konferensen, fortsatt arbete att göra konferensen attraktiv
- Uppföljning av tillämpning av nya serveregeln
- Svensk videoinspelning vid "skarp" match, domares-spelares agerande
- Eventuellt dela upp konferensen under några timmar i Match/ ÖD grupper för att gå in djupare i
diskussioner.
- Jobba för att distrikt mer aktivt söker upp klubbar för att informera om regler och nyheter.
Detta är några av de frågor som diskuterades.
Deltagarna uppmanades att notera synpunkter på konferensen, likaså konferensens placering och
innehåll i konferensutvärderingen.
Deltagarnas utvärdering går att läsa i något förkortade versioner i bilaga till denna sammanställning.
Tack för visat intresse
2003-09-23
Domarutskottet

