SBTF:s fortbildning
för distriktens domaransvariga
och förbundsdomare
hösten 2003
Köping 29 – 31 augusti 2003
Fredag
18.00 Konferensen börjar
- presentation av deltagare och kursledning
- genomgång av det tänkta programmet
- vad saknar ni i programmet? vad vill ni mer ta upp under konferensen?
18.20

Hur har ni det med det allmänna pingiskunnandet? Regler, historia m.m.
- frågesport på fullaste allvar

19.00

Middag

19.45 - Videopresentation av herrsingelfinalen vid senaste EM i Italien
21.00. - inblandade matchdomare finns på plats
- vad kan vi som domare lära av en sådan här videoupptagning?
- hur kan vi använda sådana här inspelningar vid utbildning inom distriktet?
Lördag
08.00 F r u k o s t
09.00

Domarutbildningar av olika slag
- distriktsdomarutbildning, vi provar på aktuellt teoretiskt prov.
- förbundsdomarkurs i Stockholm, 13 och 14 september.
- presentation av nuvarande kursplan för förbundsdomarkurs.
- vad behöver ÖD kunna om lottning för att så att säga klara uppgiften?

10.00

Regelsnack
- regeländringar efter ITTF-kongressen i Paris, maj 2003
- hur skall vår regelbok se ut i framtiden?
- serveregeln ännu en gång

10.30

F ö r m i d d a g s f i k a (därefter fortsatt regelsnack)

11.45

Internationell domarverksamhet
- inför SOC i Malmö (domaransvarige Christer Olsson finns på plats)
- blue badge domare? Vad är nu detta?
- domardress i framtiden

12.30

Lunch

13.30

Gästföreläsare från pingiscentrat i Köping medverkar. I skrivande stund tyvärr inte
klart vem det blir.

15.00

Eftermiddagsfika

15.20 Vad står det egentligen i de publikationer som ges ut av SBTF, t.ex. den årligen
utkommande ”Tävlingsregler i pingis” och ”Tävlingskalendern”?
- grupparbete
16.30

Redovisning av grupparbete

17.15

Videosekvenser inspelade av ITTF. Vi får tillfälle att se och diskutera hur många av
världens toppspelare servar. Sekvenserna går att spela upp i olika hastigheter och är
mycket användbara för vårt fortsatta domararbete och för all form av
domarutbildning.

18.45

Middag

20.00

Frivillig gemensam kvällsaktivitet som deltagarna själva får betala. Vi har tänkt oss
bowling. Vi kommer att fråga om intresset på fredag kväll och därefter boka banor,
beroende på hur många som är intresserade.

Söndag
08.00 F r u k o s t
09.00

Aktuell information från olika kommitteer och utskott
- tävlings- och regelkommitten
- disciplinkommitten
- domarutskottet

10.30

Kristina Gehlin, från SBTF:s kansli i Solna, berättar om vilka arbetsuppgifter hon har
och vad som är ”på gång” på kansliet och inom SBTF. Kristina tar bland annat upp
frågan om hur information från kansliet når ut till distrikt, klubbar och enskilda.

11.30

Fortsatt visning av ITTF:s videosekvenser.

12.00

Lunch

12.45

Domarutskottets fortsatta arbete
- hur skall vi använda SBTF:s hemsida?
- vad skall vi ta upp i domarspalten, som Mats påbörjat under förra säsongen.

13.30

Sammanfattning och utvärdering av konferensen
- vad var bra denna gång?
- vad var mindre bra?
- nästa konferens, när? var? hur?
- lämpliga ämnen och diskussionspunkter att ta upp nästa gång.

14.00

Konferensen avslutas

