Minnesanteckningar från förbundsdomarkonferensen i Köping (27-29 augusti)
Fredag 27/8
Presentation
Erfarenheter från förra säsongen, matchsituationer mm
Mikael Leijon redovisade för SM finalen och Jens Lundqvists beteende mot domarna.
Det framgick inte vilken typ av felaktig serve Jens fick bortdömt. Skall domare uttala sig i
pressen? Någon från DoU bör finnas med på SM.
Ingrid berättade om matchen mellan Warta och Gröstorp och konflikten med felaktiga
servar synnerhet en avgörande matchboll som dömdes bort.
Stig Lindqvist tog upp första elitseriematchen i Malmö efter SOC och reglerna vi kom
överens om på SOC. Återigen bortdömda servar som var anledningen till diskussion.
Stöttning från domarkollegor och förbundsfolk är mycket viktigt. Simon Jönsson
berättade om Mazes dubbelmatch och bortdömda servar. Peter Sartz (dansk coach) bad
om ursäkt för spelarna olämpliga beteende och berömde domarna, lynchstämning rådde
dock från läktaren.
Patrik Hallmén bitr. ÖD undrade om hans agerande var rätt under Junior Circus och
Safirs Internationella. En kinesisk spelare hade slagit till en ryss spelare under matchen
med handduken efter att ha blivit verbalt provocerad.
Höja arvode och öronmärka en del för att ge vissa domarna chansen att åka lite längre.
Utbildade domare bör finnas på stora tävlingar.
Börje redogjorde för nivån på SOC och den kritik som vi fick.
Inga spelarrepresentanter kommit till elitserieträffen för att diskutera domaragerande.
Information om vilken nivån vi skall hålla måste komma till elitserieklubbarna.
En träff med representanter för spelare och domare är ett måste.
Christer Olsson redogjorde för hans som matchdomare agerande mot en bitr. domarens
domslut, viktigt med samspelet mellan domarna och alla måste känna till rollerna.
Inför SM finalen i lag i Halmstad försökte Thomas Buse påverka domarna att inte döma
så hårt som på SM.
Behövs det flera tecken för att visa för spelare och i synnerhet för publiken vilken typ av
förseelser som beivras.
Regeltolkning bör göras i tidningen Pingis för att informera vilka regler och nivån som
gäller.
Handslagspengar kan sökas för att utbilda domare i distrikten.

Lördag 28/8
Fortsättning med olika matchsituationer, grupparbete
Att en domare flyttar sig från den ena sida till den andra sidan vid endomarsystem
rekommenderas ej.
En spelare som sliter av sitt gummi med vilje tillåts inte att limma om, tillåts således inte
heller att fortsätter matchen då han avsiktligt förstörde sitt spelmaterial och den inte av
en olyckshändelse blivit förstört.

En spelare vill efter inslagningsperioden byta racket, domaren har dock godkänt racket
och matchen har kommit igång från och med inslagningen påbörjats. Ett par
inslagningsbollar kan tillåtas om racket byts när det blivit skadat.
Anser domaren att bollen är trasig bör han bryta matchen och undersöka bollen.
Domaren gör rätt när han varnar spelaren för avsiktligt stamp i syfte att störa
motståndare. Tillrättavisning vid första förseelsen är tillåtet.
När en spelare skriker under pågående boll och bevisligen stör spelet skall domaren inte
bryta utan efter bollens utgång varna den störande spelaren.
En spelare som i protest tar bollen i handen eller servar i nät, bör varnas.
Anders ”Ankan” Parmström berättade om sina erfarenheter som hockeyspelare och
tränare och om samarbetet mellan domare och coacher. Slående likt synen på svenska
pingisdomare var hans uppfattningar att svenska ishockeydomare håller hög kvalité i
jämförelse med andra länders domare. Bra att domare inte går på presskonferenser.
Även ishockey har svårt att rekrytera nya domare. En attitydförändring krävs i första
hand från ledare, föräldrar, förbundsfolk och massmedia. Pengarna har ingen större
betydelse för klubbarna, det utgör procentuellt bara en mycket liten del av omsättningen.
Den bästa domaren är den som har ”feeling” för spelet. Man måste vara rädda om
domarna och lyfta statusen av domarna.
Genomgång och diskussion av grupparbete
Redovisning av grupparbete, grupperna diskuterade olika lösningar på de frågeställningar
som de ställts inför under förmiddagen. Bra diskussioner som klargjordes så att alla
deltagare hade samma syn på problemen.
Diskussion kring de lag som har sina coacher på olika platser, t.ex. i Elitserien
Falkenberg, svårigheter att få de övriga på ”bänken” att inse att de riskerar att bli
bortskickade från spelområdet beroende på att någon annan på bänken blivit varnad
tidigare.
Mycket diskussion kring frågan om biträdande domarens långsida, huruvida han ska
”köras över” om det klarligen är bevisat att han är snett ute.
Fastställda mått ska gälla i hagarna.
Stor diskussion om en spelare som spelat i ”fel” åldersklass, när protest inkommit, hur
löser man situationen? Skilda uppfattningar bland deltagarna.
Information från disciplinkommittén
Hela disciplinkommittén har varit närvarande för att skapa förståelse för varandras roller.
Verkningslösa påföljder eller orimligt hårda straff kommer ofta upp till diskussion. Mats
Gustafsson redogjorde gången från inkomna rapporter till beslut.
Säsong
02/03
03/04

Röda kort
3

Gula kort
277
342

poängförlust
brev
3
1
26 efter 3 gula

avstängningar
10

Viktigt att tydligt redogöra varför varning utdelats! Allt som har anknytning till en
händelse skall rapporteras.
Det är viktigt att vi förklarar också för spelarna varför ett gult kort utdelats och att det
kanske finns tidigare förseelser som ligger till grund till det gula kortet.

En ny ÖD rapport presenterades och särskilt ÖD instruktionen och olämpligt uppträdande
gicks igenom. Ett förslag på text, med mera allmänt hållet innehåll rörande olämpligt
uppträdande lades fram.
Disciplinkommitténs uppfattning är att det blivit bättre med spelarnas uppträdande,
domarkåren håller med, med reservation för enstaka spelare. Vi är kanske mera
observanta och reagerar på olämpligt uppträdande mera än tidigare.
Information från Trk och DoU
Superettan införs med tvådomarsystem, matchdomare skall vara lägst förbundsdomare,
som biträdande domare kan även distriktsdomare användas. Tillsättningen sker av
distriktens domaransvariga.
Bengt Andersson förklarade lite kring serieomgångar och det nya rankingsystemet.
Licenskontrollen behöver inte göras längre, detta har dock inte tagits bort alt. förtydligats
i kalendern.
Gert beskriver den normala brev- och beslutsgången inom Trk, att ärenden sköts löpande
med normalt 3 veckors svarstid. Mera speciella ärenden såsom motioner behandlas
normalt på två efter varandra följande möten.
Gert förklarade kort hur uttagningen till internationella domare går till.
Gert förklarade också gången kring arvodesförslag som Mikael och Harald lagt fram,
Trk,s yttrande i frågan och styrelsens troliga intentioner.
Söndag 29/8
Förbundskapten Peter Sterneborg
Peter berättade lite om landslagsorganisationen, Team Peking. Han kommer bara vara
ansvarig för herrarna.
Förberedelser inför OS fungerade mycket bra, särskilt träningslägret i Italien. Han var
nöjd med spelet men inte med placeringen. För pingisens del var OS mycket bra, bra
support från läktarn.
Domarinsatsen var han nöjd med, hans ”favoritspelare” fick sina tjuvtricks bortdömda.
Ingen information från ÖD´s sida till coacher vilka instruktioner domarna hade fått.
Han tycker att domarna borde ha lite koll över vilka spelare som har knepiga servar.
Vidare berättade han om uttagningen till OS.
Vad domarnas bedömning anbelangar så anser han att det behövs mera
fingertoppskänsla och inte döma alla regelöverträdelser.
Servebedömningen under SM finalen diskuterades, han tycker inte att Jens serve var så
felaktig, dvs hans sneda uppkast, men tar självklart avstånd från hans olämpliga
beteende.
Prisutdelning av pingistävlingen och fragesporten genomfördes. Vi tackar Stiga för de
finna priserna.
Servetolkningen
Den ”nya serveregeln” diskuteras på nytt. DoU har givit ut en ny tolkning. Börje
berättade om hans kontakter med andra internationella ÖD för att inhämta synpunkter.
Armen med den fria handen skall ligger längs med låret. Det viktigt att vi redan tittar på
var bollen ligger innan uppkastet. Ligger den rätt i handflatan så får vi bättre servar,
exempelvis är det svårare att kasta bollen snett bakåt. Vi får inte glömma andra delar i
servemomentet.

Regeländringar
sida 65, 3.2.2.8
sida 66, 3.2.3.3
sida 67, 3.2.4.4
sida 79, inte seeda flera spelare än antal pooler
sida 90, §21, §23, §24
sida 112, poolseedning
Nya poolräkningsregler, anpassats till internationella regler. Dispens har utfärdats att
använda Ondata (räknar enligt det gamla räknesätt) under säsongen 04/05. En
detaljerad beskrivning kan rekvireras av Bengt Andersson på SBTF.
TT-coordinator, en Beta-version visades upp
En tävlingslottning gjordes under Börjes pedagogiska insats.
Fredrik ”Figge” Håkansson
Den ojämna standarden är ett problem. Det absolut svåraste för en spelare är de sneda
uppkasten, kastar in mot magen.
Fingertoppskänsla bör även råda vid olämpligt uppträdande. Små viljeyttringar måste
tillåtas. Stamp tycker han inte är något större problem. Bra om vi beivrar fördröjande av
spel, exempelvis handdukstorkning som utan tillåtelse görs.
Avslutning
DoU tackar samtliga deltagare för de värdefull synpunkter och diskussionsinslag under
konferensen.

Vid pennan
Harald

