Konferensutvärdering, 29 -31 augusti 2003
Deltagarnas synpukter :
Hela programmet har varit bra, både information och grupparbetet.
Att blanda in lättsamheter och gemensamma aktiviteter på kvällarna har varit mycket bra
Nästa konferens? Köping är bra, tiden likaså då alla nyheter börjar att gälla när säsongen
startar.
Programmet bör innehålla videoinslag (kan eventuellt utökas), regelsnack i grupparbete med
gemensamma diskussionsredovisningar.
Gemensam aktivitet, typ bowling är bra.
Nyttigt med distriktsdomarprovet - bra att alla får upp ögonen på vad vi förväntar oss av en
distriktsdomare.
Bra också med "frågegenomgången" av den nya fräscha kalendern.
Ibland känns det som att samma diskussioner upprepas år efter år och att vi står och stampar
på samma ställe. Lösningen kanske ibland kunde vara att på något sätt införa mer praktik
istället för att vara så teoretiska. Årets videovisning - äntligen! - var ett utmärkt steg i rätt
riktning.
Med Johan Kratz som gästföreläsare gavs vi möjlighet för självrannsakan - tog vi dock
chansen? Kanske kunde såväl vi som han varit mer förberedd med relevanta frågeställningar.
Kan vi göra någon form av enkät till spelarna? Eventuellt via elitkommittén. Mer
spelarkontakt i allmänhet efterlyses.
Positivt att vissa distriktsrepresentanter inför denna konferens checkat av hemma- forum åt
två håll.
Riktigt bra med Jörgen Persson på plats!
Mat och logi bra. Kvällsaktiviteten gjorde ju också dundersuccé.
Till nästa år är det väl lämpligt att följa upp tävlingsledarutbildningen. Hur många har
utbildats - hur har den tagits emot?
Har domarinformationen förbättrats på SBTF:s hemsida? Har vi dragit nytta av korrespondens
via mail?
Kan vi komma mer förberedda till konferensen på något vis? Någon form av "tänk på" - lista
som man kan ha liggande under hela året som hjälp till DoU.
Eventuellt skifta programpunkter. Punkten "info från kommittéer och utskott" kanske är bättre
att tidigarelägga. Det för att den många år varit tidskrävande, dels för att just den kanske kan
vara en sådan punkt som "ligger och gror" och som skapar frågor i efterhand.
Summering: Bra konferens. Kanske inte så många nyheter just för mig, men det ska jag
kanske se som något positivt.
Jag tycker att konferensen har varit den bästa jag deltagit i. Tycker också att domarutskottet
av idag är ett väl fungerande team. Mats och Harald har verkligen tagit ett steg framåt och
tagit ett stort ansvar. På årets konferens har det varit många nya grepp som varit bra.
Videopresentation, gemensam kvällsaktivitet, grupparbete avseende tävlingsfrågor och
gästföreläsare. Fortsätt så här så blir det mycket bra!

Det är fortfarande viktigt att komma på nya programpunkter. Jag tycker att det är viktigt att
arbeta vidare med videopresentationer och även praktisk tillämpning vid bordet.
Nästa års konferens kan ligga liksom i år i Köping. Det viktigaste är att konferensen är vid ett
tillfälle!
Jag kom med som "sista minuten-representant" från Värmland och har inte varit inkopplad på
domarverksamheten i distriktet.
Förstår att en sådan här årlig konferens är mycket viktig! Eftersom Carlstads BTK gått upp i
div 1 denna säsong blir domarfrågan på våra hemmamatcher mycket aktuell. Vi saknar
nämligen aktiva förbundsdomare i distriktet och måste ta tag i bristen i god tid före
seriestarten.
Jag hoppas att jag vid informationen till mitt distrikt har i min hand utlovad sammanfattning
av konferensen.
Konferensen har varit mycket stimulerande för mig! Att träffa övriga förbundsdomare och inte minst mellan de olika programinslagen - få diskutera olika frågor.
Videosekvenserna var mycket intressanta och jag önskar verkligen att vi på något sätt kan
"ladda hem" dessa på våra egna datorer.
En uppgraderad CD på materialet för distriktsdomarutbildning emotses.
Stort tack!
Bra att videosekvenser finns med. Jag tycker att det ger mycket att tillsammans se
servesituationer och gärna spelare som "många " har dömt. Bra att tillsammans diskutera
rätt/felserve. Det är av de praktiska/verkliga situationerna man lär sig bäst. Det är lätt att
fastna i begrepp/ordförbistrare.
Bra med föreläsare utifrån. Om man innan fått veta att det var en tränare som skulle komma
hade vi kunnat förberett frågor bättre.
Gemensam aktivitet lördagkväll, väldigt bra - ger bra sammanhållning.
Vissa frågor som ex regelbokens vara eller inte vara i nuvarande form kunde ha sparats till
söndag då Jörgen var på plats.
Köping bra ställe att vara på, men sämre mat denna gång.
Fortfarande luddigt med serveregeln...
Bra konferens!!
Upplägget var bra. Föreläsare och kursledning gjorde ett bra intryck och ledde diskussionerna
på ett mycket bra sätt.
Konferensen ligger helt rätt i tid. Detta sätt har varit bra.
Serveregeln har säkert ändrats även till nästa gång så fortsatt diskussion därom. Fortsätta hitta
en gemensam nivå på domarna i landet.
Jag tycker att allt var bra. Programmet var välfyllt och jättebra diskussioner.
Jag kan inte komma på något som var dåligt för det fanns inget.
På samma ställe.
Tack för i år.
Konferensen var enbart positiv och givande. Diskussionerna om regler är bra och bör ge en
jämnare domarkår.
Bra att mötet började på fredagen och att kurstiden hölls lagom länge på söndagen.
Mats var ett nytt ansikte för mig och verkar vara säker på sin sak.
Gert har varit med länge och det är positivt.

Konferenshotellet var bra och maten ok.
Tack för den här gången.
Som helhet tycker jag konferensen varit bra. Det är väldigt bra att personer utanför
domarkåren medverkar så att det kommer fram synpunkter utifrån på oss och vad de vill av
oss.
Jag tycker också det var bra att se videosekvenser från matchhändelser, men tyckte att det
gick lite för fort mellan klippen och det kunde vara mer diskussion om tveksamma situationer
och hur man kan agera för att det ska underlätta att kunna genomföra en så riktig bedömning
som möjligt.
Tyckte också det var bra med en gemensam kvällsaktivitet för det ger chansen att träffa övriga
domare utanför domarbitar.
Allt var positivt.
Kan inte hitta någon punkt som var mindre bra.
Köping är bra. Annan plats är även intressant.
Blanda och kör samma punkter. Nya punkter är givetvis också bra.
Konferens nästa gång: Vid ungefär samma tid och plats. Samma upplägg som i år.
Vad var bra? Förläggningen, maten, föreläsare, ja nästan allt. Pingisprovet, frågesporten och
att det var 3 dagar.
Johans besök och information. Haralds videosnuttar var mycket bra. Konferensen bra
förberedd.
Vad var mindre bra? Allt sött godis och kaffebröd är onödigt. Det räcker med frukt.
Att vi inte fick de nya domartröjorna.
Jag saknade Börje. (Sagt av en tant i hans egen ålder!!)
Nästa konferens: Om ca ett år, gärna på samma plats men ej nödvändigt.
Hur? Liknande uppläggning som i år. Men införa 2-3 timmars träff med de som är
huvuddomare i elitserien för avstämning och genomgång i stil med Blue Badge. Vore bra med
två kvällsaktiviteter som alternativ. Pingisspel för de som vill det och bowling eller film för
andra.
Ta hem fler videosnuttar och be Harald filma svenska spelare och spelsituationer att visa upp.
Eftersom detta var min första konferens har jag inget att jämföra med men jag tycker att det
varit mycket intressant och det har varit bra diskussioner. Alltså har jag inget att säga om vad
som var mindre bra.
Absolut att vi ska ha en sådan här konferens även nästa år men jag kan inte komma på ämnen
för konferensen men det kommer kanske under säsongens gång.
TACK för en mycket givande konferens.
Skulle gå att komprimera till lördag/söndag och därigenom slippa en övernattning + ledighet
från skola/arbete under fredag.
Annars överlag en mer givande konferens än föregående år. Mer relevant material som
videosekvenser och regelfrågor.
Förra året med Rejström kändes mindre viktigt för mig som domare.
Håll er som i år till domarrelevanta frågor och kanske då trycka ihop det till 2 dagar.

Stor eloge till konferensledning för väl genomförd konferens. Det bästa med det här är
möjligheten att diskutera tolkningsfrågor för att få en bättre standard samt så är det trevligt att
få bekanta sig med den övriga "kåren".
Jag kan tycka en del frågeställningar inte blir solklart utredda vilket är ett litet minus för är vi
30 inte överens kan rimligtvis inte finnas möjlighet att förankra en jämnare standard hos dem
som inte är här.
Nästa konferens passar utomordentligt där vi nu är vid samma tidpunkt nästa år och samma
tidsrymd dvs 3 dagar.
Ämnena är riktigt bra som de är nu. Det enda jag efterlyser är ett par timmar i en hall där man
kan diskutera matchsituationer för att få en bättre gemensam bedömning.
Lokaler: Bra och ändamålsenliga
Mat: Ok.
Jag tycker att detta var en bra konferens och det känns skönt att veta att ni fortsätter ert arbete.
Bra föreläsare.
Positivt att ni börjar "ranka" domare, äntligen ett steg på rätt väg.
Ny serveregel? Det känns inte som att vi är överens hur vi ska göra.
Fortsätt kämpa på, ni gör ett mycket bra arbete.
Det är kul att nya krafter i domarutskottet kommer med lite nya idéer samt avlastar Gert.
Gerts rutin och Mats nya idéer kompletterar varandra och har gett oss distriktsrepresentanter
en mycket bra konferens.
Att vi "synkroniserar" t ex servregeltolkningen är en förutsättning för att vi domare ska kunna
göra ett bra jobb.
Vi skulle kunna minska diskussionerna om olika frågor som inte är domarfrågor.
Diskussionerna kring domarfrågorna har ändå varit mycket bra.
Mycket bra info om alla praktiska domarfrågor.
Tiden att börja fredag kväll t o m söndag em är mycket bra när man har en lång resa hem.
Kanonbra program!!
Att en ledare/tränare föreläser och berättar om upplevelser kring domare är viktigt för vårt
domarjobb.
Betyg. MVG
Det var en bra konferens i år.
Mycket bra med videoupptagningar på serven.
Bra med gemensam kvällsaktivitet.
Nästa konferens i Stockholm, samma tidpunkt som i år och samma upplägg som i år.
Om man kunde få två elitspelare att visa sina servar.Vad de tycker är rätt och vad vi domare
tycker är fel.
Helhetsintryck: Utomordentligt bra.
Några pärlor; De frågor/prov vi hade - mycket bra.
bilder/videosnuttar - mycket lärorika.
"föreläsarna"
fritidsaktiviteten (bowling)
samt tidsmässiga upplägget
Alltså, fortsätt i samma anda. Kunde vi från distrikten vara så aktiva att vi lämnat in frågor vi
ville ha svar på före konferensen hade ni arrangörer kunnat ge oss ännu bättre svar.
Se till att fortbildningsdelen, regeltolkningsfrågor, hur vi ska bete oss osv får mycket
utrymme.

Att träffas en gång per år tycker jag är en bra erfarenhet där det alltid kommer fram frågor
som är nyttiga att diskutera. Att dessutom lära känna andra domare lite bättre är alltid bra.
Konferensens innehåll, tid, plats, mat har varit utmärkt bra. Fördel med tre dagar.
Bra med videoupptagningarna. Synd att bilden var för liten på serveavsnitten.
Mycket bra jobbat med det nya frågeformuläret inför distriktsdomarkurser.
Gästföreläsarna var intressanta och kunniga.
Fortsätt att jobba som ni gör i domarkommittén.
Tyvärr kan jag inte hitta något negativt med konferensen. (Var heller inte meningen!!!, DoU:s
kommentar)
Tack!
Bra; Rätt i tiden
-"- plats trots maten
bra programpunkter
-"- med besök från Solna
Mindre bra: gästföreläsare från pingiscentrat börjar kännas lite dammigt
känns som om det börjar bli dags för damerna att träda fram. dags för männen
(gubbarna kanske du menar?) att släppa fram damerna
Bra; Att Jörgen Persson från kansliet kom och informerade.
Köping är centralt och bra
Gemensam aktivitet på lördagkväll.
Nya influenser av de nya i domarutskottet
Sämre; Mat och rum kunde varit bättre.
Svagt att de tre närmsta distrikten inte deltar
Kanske lite fler frågor och mer grupparbete när det gäller regler och regeltolkningar.
Fler visningar "live" på situationer där domare ingriper vid regelfel, förstås på
tveksamma servar och liknande.

