Anteckningar från Domarkonferens, Cinderella 27-28/8 2005

Lördag 27/8
Konferensen inledning
Deltagarna hälsades välkomna. Såväl kursledning som deltagare presenterade
sig själva. (Se separat länk ”deltagarförteckning”)
Ingen önskan om ytterligare punkt i det i förväg utskickade programmet.
(Se separat länk ”Program domarkonferens”)

Parentation
En tyst minut hölls för under året bortgångna domarkollegan Birgit Jönsson
från Halland.
EM i Århus
De svenska domarrepresentanterna Harald Schaffhauser och Simon Jönsson
berättade om deras upplevelser i Danmark. Sedan tidigare ligger ju deras
reserapport ute på SBTF:s hemsida och många har reagerat på att den är
kritisk.
Att ÖD och domarschemaansvarige var olika personer skapade en del problem.
Det dataprogram man körde tävlingen med kändes primitivt och informationen
till publik var undermålig annars fungerade själva tävlingsarrangemanget bra i
stort.
Det som man reagerade mot var istället den inställning man uppfattade från
bl.a. SBTF:s representanter. Det finns en klyfta mellan domare och övriga
vilket ej är bra.
Man uppfattade också det som så att ”SOC-stämpeln” sitter kvar. Svenska
domare har blivit lite svartlistade efter problemet med alla bortdömda servar i
Malmö –03.
Den svenska publiken skapade en positivt uppmärksammad folkfest när man
drog igång hejarramsorna på läktarna. Swedish Ping Pong Vikings har bildats
för fortsatta gemensamma insatser!
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VM i Shanghai
Mats Harich var Sveriges domarrepresentant. En mycket nöjd sådan. Hela
arrangemanget var helt enkelt super bra och invigningen var ”två timmars
ståpäls”.
Mats blev utvärderad, klarade sig bra och är nu färdigexaminerade ”Blue
Badge”-domare.
Mats dömde under turneringen tillsammans med ett antal domare. Lite
förundrade var man att under den sista speldagen fanns det kinesiska domare
på alla bord utom ett. Traditionen vi har här hemma att ej döma våra egna
landsmän appliceras ej i Kina.
Förbundsdomarförteckning
Adress- och telefonlista finns äntligen ute på SBTF:s hemsida
(www.svenskbordtennis.com).

Vår förbundsdomarlicens (själva legitimationen) utgår 1/7 2006. Det är därför
nu extra viktigt att respektive distrikt går igenom listan och ser till de uppgifter
som finns hela tiden justeras/uppdateras. Viktigt att varje år ”gallra”, så att
det endast är aktiva domare som listas.
Var noga med att hjälpa till och meddela när domare flyttar mellan olika
distrikt. Vi har inte råd med att någon domare ”faller mellan stolarna”.
SBTF:s Pingisconvent 1-2/10 i Köping
En ordentlig framtidssatsning från SBTF:s sida. Ta chansen att åka dit. Umgås
med annat pingisfolk och lyssna till det späckade föreläsningsprogrammet. Två
dagar inkl mat och boende till en mycket förmånlig penning!
Elitdomarkonferens i Ljungby 11/9
Åter igen så har vi fått chansen till en samling inför årets seriestart! Alla
inbjudna uppmanas att anmäla sig till Bengt Andersson på SBTF:s kansli
omgående.
Regeländringar efter ITTF:s kongress i Shanghai

(gäller from 1/9-05 om inget annat anges)

Inte så mycket ändringar i år. Det är i stort sett serven som är ändrad, övrigt
är mest ”redaktionella” justeringar. Ändringarna är i vår svenska översättning
markerade med grått.
Från och med denna säsong (05/06) ingår ”Spelregler för Bordtennis” i SBTF:s
Pingiskalender. Reglerna finns även på SBTF:s hemsida (www.svenskbordtennis.com).
Dock inte längre som en separat regelbok som tidigare år.
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Här följer är ett urval av nya/ändrade paragrafer.
2.5.6
Klargörande att den fria armen är den arm som tillhör den tidigare definierade
fria handen.
Serven…en förändring av den omdiskuterade serveregeln röstades igenom med
stor majoritet:
2.6.4, 2.6.5
Återgång till tidigare regel…
Nu talar man om att servarens fria arm skall bort från området mellan BOLLEN
och nätet. Alltså inte som ifjol då man det var servarens kropp och nätet man
talade om.
Området mellan bollen och nätet bestäms av bollen, nätet och dess
obestämbara utsträckning uppåt.
Den tänkta ”triangeln” blir vårt hjälpmedel även om den ej benämns i
regeltexten.
2.8.3
När två fysiskt handikappade spelare i rullstol bildar ett dubbelpar, skall
servaren först utföra en serve, varefter mottagaren skall göra en retur.
Därefter kan vem som helst av spelarna i det handikappade paret göra returer.
Det har även tillkommit några till regler som avser rullstolsbundna, men vi
avvaktar till nästa årskalender för att få de införda då Börje har för avsikt att
ta kontakt med Svenska handikappförbundet för mer information.
3.2.1.1
…Från den 1/1-06 kommer ITTF endast att godkänna limsorter, som inte är
baserade på flyktiga lösningsmedel.
Debatten om limningens skadeverkan har gett avtryck även i regelboken och
fler paragrafer har tillkommit i ämnet, se 3.2.4
3.2.2.10
När spelare eller lag som möts har liknande tröjor och inte kan komma
överens…
I tidigare skrivning hette det klädsel och inte tröjor. Man tillåter alltså numera
att de mötande spelarna bär samma färger på shorts/kjol.
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Spelområdets form och innehåll har förtydligats i paragraferna 3.2.3.1 och
3.2.3.2:
3.2.3.1
Spelutrymmet skall vara rektangulärt… De fyra hörnen av hagen kan täckas av
barriärer som vardera är högst 1,5 m långa.

3.3.2.4.1
Biträdande domaren skall informera domaren när någon bryter mot reglerna
som gäller rådgivning eller uppförande.
Med denna inskrivning vill man klargöra att den biträdande domaren skall vara
lika uppmärksam som matchdomaren – men att denne inte själv får bestraffa
spelare/rådgivare utan måste ta det via sin matchdomare.
3.4.1.2.1
Klargörande hur det skall se ut när domaren med handsignal visar vunnen
poäng.
Handsignaler bör alltid användas – SKALL dock alltid användas i Elitserien och
Superettan.
3.4.1.5
När en spelare i vederbörlig ordning varnats för osportsligt uppträdande, skall
en gul markör placeras på eller i omedelbar närhet av räkneverket.
Om ditt domarbord/räkneverk inte lämnar något bra utrymme för att ”visa
färg”, så är det bättre att låta bli än riskera att hela ”kortleken” rasar på golvet
under pågående match.
3.4.4.3
Med undantag för en inslagningsperiod skall matcher som följer efter varandra
i en lagmatch spelas utan avbrott, förutom att en spelare som är tvungen att
spela två matcher i följd, kan begära en paus mellan dessa matcher på som
mest 5 min.
3.5.3
God presentation av vår sport.
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Här har tillkommit fem nya paragrafer om gott uppträdande och vad som sker
vid ev. avbräck mot dessa.
Domararvodesgruppen informerar
Den gångna säsongens turbulens kring domararvodena resulterade i att en
arvodesgrupp bildades. Representanter för domarkåren var Mats Harich &
Ingrid Bogren. För elitserieklubbarna var det Bengt Levin (Skåne, Herrelit) &
Anders Svensson (Rönninge, Damelit). SBTF:s ordförande Walter Rönmark var
ordförande också i denna gruppering där TRK:s Hans Westling var sekreterare
utan rösträtt.
Årsmötet är den instans som skall besluta om alla kostnader. Där skall även
domararvodena ingå.
Efter ett antal möten kunde gruppen enas om ett förslag som sedan också
röstades igenom av SBTF:s årsmöte i maj-05 utan besvär.
De nya domarersättningarna hittar man på sidan 183 i Pingiskalendern.
Överdomararvodet är den enda ersättningen som för i år är oförändrad, men
medan övriga ersättningar klubbades igenom för två år framåt så skall ÖDarvodet höjas nästa år med 5 kr/tim.
Nytt för denna säsong är också att matchdomarens arvode i Elitserien höjs när
slutspelet startar.
Reseersättningen för resa med egen bil är enl. skatteverkets rek.: för
närvarande 31,50 kr/mil.
Noterat:
*) Ersättning för lottningskontrollant benämns ej. Brukligt är dock att man
ersätts motsvarande pengar som för en överdomare.
*) Ersättningen för landskamp har fallit bort – DoU kollar upp saken!
*) Ersättningen för ÖD vid seriesammandrag är enligt kalendern samma som
vid tävling. – DoU kollar upp saken (bör ju vara minst lika mycket som för
bordsdomaren!).
Tre distrikt informerar om sin årliga verksamhet
Tre geografiskt och till storleken vitt skilda distrikt: Stockholm, Jämtland och
Halland redogjorde hur deras verksamhetsår ser ut.
(Se separat länk ”Redovisning 3 distrikt”)
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ÖD
Överdomar- och lottningsbiten är numera utlyft ur förbundsdomarutbildningen.
Istället är hela den delen ersatt med SBTF:s nya Tävlingsledarutbildning som
ca 200 st har gått hittills. Fördelningen på Sveriges alla föreningar är stor.
Alla som nu blir förbundsdomare får alltså inte med automatik tjänstgöra som
Överdomare utan måste ha gått den separata tävlingsledarutbildningen.
Redan utbildade förbundsdomare blir inte fråntagna sin licens som
överdomare, men har man möjlighet så skadar det ju inte att friska upp
minnet med en kurs.
”Att arrangera en pingistävling” – handbok för tävlingsarrangörer. Ett häfte
som tagits fram och som innehåller allt du behöver veta som arrangör! Allt
från hur man skriver en tävlingsinbjudan till hur man seedar, lottar och slutför
sitt arrangemang enligt konstens alla regler.
(Se separat länk ”Handbok för tävlingsarrangörer”. Observera att detta häfte är ett levande utbildningsmaterial som
ständigt uppdateras!!!)

En ny, mer fyllig, överdomarrapport är framtagen. Synpunkter, kommentarer
mottages tacksamt. (Se separat länk ”Överdomarrapport”, uppdaterad 050831; OBS! den senaste ÖDrapporten hittar du alltid på SBTF:s hemsida.)

Grupparbete

(För frågeställning Se separat länk ”Grupparbetsfrågor”)

Här nedan följer lite av de tankar som ”redovisades” i samband med
grupparbetsövningarna:
Vad menas med att utsedd ÖD för en tävling är SBTF:s representant under
ett arrangemang?
Att tävlingen fullföljs på ett korrekt sätt – sanktion, regler,
rekommendationer osv.
Att man är neutral i frågor.
Att man ger ett korrekt intryck – uppförande, klädsel mm
SBTF:s tävlings- och regelkommitté kan ju inte vara på plats vid varje
arrangemang ute i landet. Det är därför viktigt att man som överdomare,
som SBTF:s representant på plats, faktiskt lägger ner lite tid på ÖDrapporten.
Idag upplevs det att rapport och verkligheten inte riktigt överensstämmer!
För att upprätthålla en bra kvalitet på våra tävlingar är det av stor vikt att
ÖD via sin rapport informerar TRK om det är något som arrangören bör
förbättra.
När samme tävlingsarrangör sedan på nytt söker sanktion så tar TRK
hänsyn till inkomna synpunkter.
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Anser ni er ha tillräckliga kunskaper för att leva upp till de krav som ställs
på en bra ÖD? – Om inte, var har ni brister?
Det är viktigt att veta sina kunskaper. Vet man inte allt så skall man
åtminstone veta vart man kan hämta upp den saknade informationen från!
Du skall vara ÖD för en stor turnering med få utbildade domare. Kan du
som ÖD genom ditt agerande delvis kompensera bristen på utbildade
domare?
Man måste vara extra alert. Röra sig mer på golvet så att spelarna ser dig.
Påpeka bristen på utb. domare i ÖD-rapporten.
Tala om för domarna att du finns till där för dem – att de inte skall dra si för
att påkalla din uppmärksamhet.
Ha gärna en dialog med spelare/lagledare.
Ett domar-PM till hands på domarbordet är aldrig fel.
ÖD skall aldrig själv gå in och sätta sig som matchdomare.

Ett minimkrav borde väl vara att ÖD inför en turnering håller en genomgång
med domarna. Hur kan man arrangera en sådan genomgång? Vilka saker
tycker du som öD är viktiga att ta upp?
Minimikrav…5 minuters genomgång med domarna innan match är bättre än
inget alls.
Perfekt ifall man har möjlighet att samla domarna någon dag i förväg, tex i
samband med en träning.
Beroende på vilken domarkår man står inför så är det saker som är
värda att poängtera:
Kan t.ex. vara Servebedömning, domarens eget uppförande i hallen, såväl
som spelarnas. Stanna kvar vid bordet för att klara tidspressat schema.
Räkneverkets hantering.

Du blir av ditt distriktsförbund uttagen som ÖD till en turnering. Vilken
information förväntar du dig som ÖD att få från arrangörsklubben?
Grunderna för seedning: Som ÖD skall du ha en kopia på
tävlingssanktionen i förväg.
Du skall veta vem som är tävlingsledare. Du skall också ha fått ett eget
exemplar av programbladet i förväg.
!!! Ett PM bör kanske göras…som talar om för tävlingsarrangören vilken info
som i förväg bör gå ut till ÖD.
Kommunikationen måste bli bättre.
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Finns det delar av ÖD:s nuvarande uppgifter som man skulle kunna
delegera till någon annan person? I så fall, till vem?
Samarbete lottningskontrollant – tävlingsledare.

På vilket sätt skiljer sig ÖD:s jobb från matchdomarens?
ÖD ser tävlingen i sin helhet. Matchdomaren har hagen som sitt begränsade
ansvarsområde. En ÖD skall vara diplomatisk. Skall och hinner lyssna på
berörda parter innan beslut måste fattas. En ÖD har till skillnad från
matchdomaren betänketid.
Domarutbildningar
Klubbdomarutbildningen har varit efterfrågad och är nu uppdaterad och
sanktionerad av SISU som cirkelmaterial. Rekvireras tillsammans med
regelboken från SBTF:s kansli.
Distriktsdomarutbildningen är också uppdaterad efter de senaste
regeländringarna. Samtliga distrikt erhåller 1 ex. av utbildningen på CDskiva. För den som vill köra utbildningen på traditionellt Overhead-vis, så
går det bra att vända sig till SBTF:s kansli för hjälp.
SOC 2005 i Göteborg
Börje Karlsson och Thomas Wadsten är utsedda svenska ÖD.
3 st svenska Internationella domarpar kommer att ses ut.
6 st utländska internationella domarpar kommer att bjudas in.
Tävlingen kommer att spelas på 15 bord i 2 hallar.
Ca 40 domare kommer att behövas tor-fre. Ca 30 på lördagen.
Intresserade domare ombeds göra sig hörda till den skånska domarchefen
Christer Ohlsson!
TRK
Elitserien herrar – dubbeln är borttagen. Hur matcherna skall avgöras i
slutspelet är ej ännu bestämt.
Olämpligt uppträdande
Historik uttdelade varningar – se nedan…
Diskuterades åter igen vad vi skall tolerera vid bordet.
När spelaren vänder sin frustration mot sig själva skall vi tillåta lite mer.
Adrenalinet skall få flöda med måtta – för spelets och för publiken skull.
Dock skall inga könsord tolereras!
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Inte heller olämpligt uppträdande som vänder sig mot motståndare,
funktionär, publik eller material!
Avser seriespel samt ÖD vid tävlingar.
DiK
DiK
Säsong Varningar Poängförlust Tillrättavisning Diskvalifikation
96/97
228
5
4
97/98
343
32
5
Nytt efter årsmötesbeslut.
Brev om tre varnngar införs.
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04

265
231
271
285
258
340

3
2
5
3
1
3 26(8)

13
10
15
9
15

3
2
3
3
3
9

Ny serveregel

Gemensamt möte domare/disciplinkommittén
04/05

280

1 12(5)

5

85 st (30%) är elitserievarningar, 72 st av de 85 är herr, 13 st är på damsidan.
( ) Av vilka fick fler än 3 varningar.

En nytt dokument är framtaget – matnyttigt för dig som seriearrangör.
(Se separat länk ”Kom ihåg-lista sammandragarrangörer”)

Disciplinkommittén
Önskar ett fullgott beslutsunderlag! Varför?
Ingen av kommitténs medlemmar är troligen på plats när och där det
händer. Men måste ändå få en klar bild framför sig över det inträffade för
att kunna ta ett rätt beslut.
Skriv under din anmälan.
Har du några bevis? Några vittnen? Notera i så fall telefon och epostadress.

Vid pennan
Rebecca Bergfeldt
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