Anteckningar från Domarkonferens, Cinderella 26-27/8 2006
Lördag 26/8
Konferensen inledning
Deltagarna hälsades välkomna. Såväl kursledning som deltagare presenterade
sig själva. (Se separat länk ”Program, deltagarförteckning”)
Ingen önskan om ytterligare punkt i det i förväg utskickade programmet.
(Se separat länk ”Program, deltagarförteckning”)

Speciella händelser under det gångna året
Kursdeltagarna berättade om en del episoder under säsongen, men minnet är
tydligen ”gott” och så mycket var det inte som kom upp.
Regeländringar efter ITTF:s kongress i Bremen (gäller from 1/9-06)
Börje Karlsson informerade om tagna regeländringsbeslut och lite om hur det
fungerar under dessa ”regelmöten”.
För att en regel under kapitel 2 ”Spelregler” skall ändras måste den få 75%
majoritet vid det årliga mötet (AGM) som hålls i samband med VM.
För kapitel 3 ”Bestämmelser för internationella tävlingar” räcker det med enkel
majoritet, dvs 51%.
Precis som ifjol så är det inte så mycket nytt för i år. Noterbart är att särregler
för fysiskt handikappade spelare i rullstol är nya.
Kommentar: Börje har kontaktat Svenska Handikappförbundet för att gå igenom regler som de berörs av och man
kände inte till dessa. Saken undersöks vidare.

Sedan föregående säsong 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. Ändringarna är i vår svenska
översättning markerade med grått.
Här följer nya/ändrade paragrafer.
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.
Observera dock att ingen del av en spelares rullstol får komma över på andra
sidan av den tänkta förlängningen av bordets mittlinje. Om så sker, skall
domaren döma poäng till motståndarparet.
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2.9.1.5
Bollen går om, om mottagande spelare sitter i rullstol på grund av fysiskt
handikapp och bollen i serven, förutsatt att serven i övrigt är korrekt
Kommentar: Bollen går OM, det är alltså ingen poäng som delas ut!

2.9.1.5.1
efter att ha studsat på nämnde mottagares sida lämnar den i riktning mot
nätet;
Kommentar: Vilket innebär att servaren servar med extremt kraftig underskruv!

2.9.1.5.2
efter att ha studsat på nämnde mottagares sida blir liggande på bordet;
2.9.1.5.3
efter att ha studsat på nämnde mottagares sida lämnar den genom att gå ut
över någon av sidlinjerna. OBS! Gäller endast vid singelspel!
3.2.4 Limning
3.2.4.1
Belag får endast fästas på racketbladet med hjälp av självhäftande klister eller
med flytande limsorter som inte innehåller förbjudna lösningsmedel.
3.2.4.1.1
Limsorter som innehåller flyktiga organiska lösningsmedel kommer inte att
tillåtas efter den 1 september 2008
3.2.4.3
Ett väl ventilerat utrymme skall tillhandahållas för limning och flytande lim får
inte användas någon annanstans i hallen/arenan. Med hallen/arenan avses
hela byggnaden och tillhörande områden, t.ex. entrén, omklädningsrum,
korridorer och parkeringsplatser.
Kommentar: Observera att man nu talar om limförbud i hela hallen/arenan förutom i det limrum som skall
tillhandahållas. En tydlig skärpning då det tidigare endast talades om spellokalen.

3.2.5.10 Reklam på spelardräkt skall begränsas till
3.2.5.10.4
högst två reklamplatser på framsidan eller sidorna av shorts eller kjol, inom en
total yta av 120 cm2.
Kommentar: Det märks tydligt att reklamreglerna blir mindre begränsat. Reklamplatserna har de senaste åren blivit
fler och större. Observera att för nationella tävlingar tillämpas liberalare reklamregler. Inga begränsningar finns vad
gäller antalet reklamplatser, placering eller storlek.

3.4.1.2.1
När en poäng har avgjorts skall han lyfta armen närmast den spelare eller det
par som vunnit poängen, så att överarmen är vågrät och underarmen lodrät.
Handen skall vara knuten.
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Enda ändring är att paragrafen har förtydligats med en bild.

Bilden illustrerar 3.4.1.2.1
Kommentar: Vi har egentligen bara 3 olika handsignaler: Bryt, Poäng och ny Servare.

3.4.4.2.3
Time-out kan endast begäras mellan bollarna i pågående set och skall påkallas
genom ett ”T-tecken” med händerna.
Kommentar: Tillägget ”mellan bollarna i pågående set” innebär att time-out inte kan begäras innan matchens början
eller i samband med setpauserna.

3.4.4.2.4
När domaren erhåller en giltig begäran om time-out skall han avbryta spelet
och medan han sitter på sin plats hålla upp ett vitt kort. Kortet skall hållas med
handen som är på den sida där den begärande spelaren eller paret för tillfället
spelar.
Kommentar: Diskussioner pågår internationellt HUR LÄNGE det vita kortet skall hållas upp.

Börje avrundande med att ge exempel på sådana motioner som INTE gick
igenom för regeländring. Ett axplock: Ta bort sidbytet i avgörande set helt eller
behålla endast om spelarna vill; Straffbart att torka av handen på bordsytan;
Utökning av reklamplats för klädtillverkare; Dubbelpar vid VM från olika
nationer.
Årsmötesbeslut om domararvoden
Vid SBTF:s årsmöte i april togs beslut om att from säsongen 06/07 är
Överdomararvodet vid seriesammandrag 65 kr/tim eller matchdomarens
ersättning om den är högre.
Gästföreläsning med Kjell-Åke Waldner
Kjell-Åke Waldner som nyligen lämnade sin post som sportchef för SBTF
berättade fritt om sin uppväxttid, sina resor med landslaget, coaching och
ledarskap. Med stor värme fick vi ta del av Kjell-Åkes liv via familjens
fotoalbum, ett liv inte i skuggan av – utan vid sidan av sin bror.
Ledarskap behöver inte betyda att man har svaret på allt, mer om att finnas
till hands.
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Den ”perfekta coachen” presenterades – hur denne agerar i olika situationer.
Allt från att komma i tid till bordet, ha respekt mot funktionärer till dennes
agerande med en stressad spelare.
Den ”perfekte domaren” presenterades också och vi kan väl glatt konstatera
att Kjell-Åkes punkter sammanföll fint med våra.
Kjell-Åke ställde oss domare ”mot väggen” när vi fick testa ”coaching utan
ord”. Inte så lätt och minst sagt frusterande att ”sitta på bänken”.
Kort sagt så var Kjell-Åke ett uppskattat inslag!
Tre distrikt informerar om sin årliga verksamhet
Tre geografiskt och till storleken vitt skilda distrikt: Skåne, Sörmland och
Västergötland redogjorde hur deras verksamhetsår ser ut.
Skåne
Når förbundsdomarna via mejl men inte distriktsdomarna.
Förmedlar säsongens nyheter med en träff men bjuder då in bara
förbundsdomare och inte distriktsdomarna.
Skåne hade innan flera elitserielag drog sig ur inför denna säsong funderat på
en egen utvärdering av sina förbundsdomare. Då med koll på rutiner och inte
själva domarinsatsen.
Sörmland
Sörmland som är det minsta distriktet sett till antalet licensierade har
förhållandevis många distriktsdomare. En förklaring är ”kampanj” för att klara
arrangemang av 2 st Veteran-SM.
Har inget elitserielag.
Information till distriktets domare går via klubbarna och skickas ej ut
personligen.
Trots det stora antalet distriktsdomare så har man inte så stor andel
förbundsdomare. De flesta distriktsdomare är ungdomar som satsar mer på
spelandet än att gå vidare som domare.
Västergötland
Med ett gemensam träff för förbundsdomarna spikar man säsongens
tjänstgöringslista.
Distriktets domare stryks av förening efter 2 inaktiva år.
Generellt för alla distrikt i landet (?) så verkar distrikten inte uppdatera sina
domare med regelböcker förutom den bok man får vid själva
utbildningstillfället.
Man verkar inte heller ”ta hand om” sina distriktsdomare i någon utsträckning;
har distriktet kontakt med någon vänder man sig till förbundsdomarna.
Ett tips är att samla in e-postadresser.
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Rekrytering – kom med idéer! Hur sporrar vi spelare att bli domare? Hur
sporrar vi redan utbildade distriktsdomare att satsa vidare på att bli
förbundsdomare?
(Se separat länk ”Redovisning 3 distrikt”)

Seedning/Lottning
Uträknandet av poolspel gicks igenom grundligt och avslutades med
gruppövningar.
Att Sverige sedan något år tillbaka gått över till de internationella reglerna för
uträknande av poolspelsresultat är ett faktum. Nu gäller det att förstå hur man
manuellt räknar ut placeringarna inom en pool. Nu räknar man kvot och inte
skillnad.
En sådan här sak är det väldigt viktigt att Överdomaren kan. Det går inte att
förlita sig helt och hållet på ett dataprogram…!
Domarutbildningar
Klubbdomarutbildningen
Är sedan ifjol uppdaterad och sanktionerad av SISU som cirkelmaterial.
Rekvireras tillsammans med regelboken från SBTF:s kansli.
Distriktsdomarutbildningen
Materialet finns ju numera på CD-skiva. För den som vill köra utbildningen på
traditionellt overhead-vis, så går det bra att vända sig till SBTF:s kansli för
hjälp. Proven är unika och ett nytt prov görs per kurstillfälle.
När utbildning och prov är genomfört är det distriktens ansvar att
återrapportera med antal deltagare och antal godkända till SBTF:s
domarutskott.
Förbundsdomarutbildningen
Efter ett flertal inställda utbildningar så var den senaste kursen i våras i Gävle.
En ny kurs är dessutom på gång att ordnas i Laholm nu i höst.
Överdomarutbildning
Redan förra året berättade vi att överdomar- och lottningsbiten är utlyft ur
förbundsdomarutbildningen och att man istället delvis ersatte dessa bitar med
SBTF:s nya Tävlingsledarutbildning.
I höst blir det dock premiär för en separat Överdomarutbildning:
Kurstillfälle ges i såväl Stockholm som Malmö. Här koncentrerar man sig på
rena ÖD-sysslor som tex lottning och det är ett efterlängtat komplement till
förbundsdomarkursen som har ett späckat schema där man inte kunnat göra
ÖD helt rättvisa.
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Alla som nu blir förbundsdomare får alltså inte med automatik tjänstgöra som
Överdomare utan måste ha gått den separata tävlingsledarutbildningen
alternativt den för hösten helt nya Överdomarutbildningen.
Det är inte till nackdel att ha gått såväl tävlingledarutbildningen som
Överdomarkursen då de har lika olika perspektiv. Ur domarsynpunkt är
Överdomarutbildningen eventuellt att föredra.
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.
Förbundsdomarförteckning och licens
Adress- och telefonlista finns ute på SBTF:s hemsida (www.svenskbordtennis.com) men
det är upp till distrikten att hålla uppgifterna vid liv och uppdaterade. 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”.
Vår förbundsdomarlicens (själva legitimationen) utgick 1/7 2006. Giltigheten är
dock automatiskt förlängd tillsvidare. Nya kort är på gång och kommer att
distribueras via SBTF:s kansli.
Internationella domarprovet
Sverige fick i våras två stycken nya internationella domare: Niclas Andersson
och Anders Helgesson.
Blue Badge
Sverige har idag 5 st godkända Blue Badge-domare.
Information från Tävlings- & Regelkommittén samt Disciplinkommittén
Elitseriemanualen
Ett helt nytt dokument är framtaget av SBTF; en Elitseriemanual. Denna
handling har till syfte att höja standarden på elitseriearrangemang och att få
en likformighet i landet.
Manualen är fr.o.m. denna säsong ett krav för Herrarnas elitserie, men bara e
rekommendation för Damerna. Manualen finns att läsa på SBTF:s hemsida.
Nytt begrepp blir ”Arrangemangsansvarig domare”. Detta är den person, det
namn, som står först på tjänstgöringslistan för elitserien herrar.
Domaren skall vara SBTF:s ”förlängda arm” och kontrollera att arrangerande
klubb håller kraven.
Ett annat nytt begrepp är ”Match Director”. Denne person skall vara
arrangerande förenings kontaktperson mot SBTF och den som
Arrangemangsansvarig domare samtalar med.
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Manualen skall ses som ett levande dokument och är framtagen av SBTF i
samråd med elitserieföreningarna.
Finner du som Arrangemangsansvarig domare några brister kan du skriva ner
dessa på ordinarie överdomarblankett. Det finns idag inte några fastställda
böter för den förening som inte håller måttet. Eftersom manualens syfte är
gynna bordtennisen så ligger det ju också i föreningarnas intresse. Manualen
skall hellre motivera klubben att göra så bra ifrån sig som möjligt –vem vet;
belöningen kanske slutar med en TV-sänd hemmamatch!
Det är ett krafttag där man arbetar tillsammans för att generera sponsring.
Kom ihåg som domare att det är extra viktigt att vid TV-sända matcher hålla
tiderna. Kontrollera om arrangören planerar för något extra i samband med
start eller pausen som kan hota tidsschema. Kontrollera att det finns extra nät
osv.
Till sist: SBTF tar tacksamt emot tips och synpunkter för manualens
förbättrande!

Olämpligt uppträdande
Historik uttdelade varningar – se nedan…
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.
05/06

320

0

25

6

( ) Av vilka fick fler än 3 varningar.
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SBTF:s Tävlingsregler / Representationsbestämmelser
Mycket nytt för denna säsong angående representation. Det blir enklare att
byta förening för alla. För klass 1 och Elit spelare blir det två så kallade
övergångsfönster per säsong vilket bl.a. skapar ett massmedialt intresset i
halvtid.
Kommentar: Tävlingsreglerna i sin helhet hittar du i Pingiskalendern.

Licensnyheter
Fr.o.m. 1/7 2006 finns det två typer av licens, en nationell A-licens och en
distriktslicens kallad D-licens.
D-licensen kan lösas av alla åldrar men ger enbart tillgång till distriktstävlingar
inom det egna distriktet samt seriespel för ungdom och pensionärer.
VM i Bremen
Rebecca Bergfeldt var Sveriges domarrepresentant och Börje Karlsson var på
plats som utvärderare för ITTF:s Blue Badge-kandidater.
Bilder från Bremen varvades med deras intryck från såväl pingishagen som
brevid. Tävlingen organiserades med tysk precision och mycket var bra. Som
vanligt är såväl domar- som överdomarstandarden av varierande natur.
Övrigt
SBTF:s Pingisconvent 18-19/11 i Köping
För andra året samlar SBTF svenska pingisfolket till Köping. Detta kommer att
vara en tävlingsfri helg för att kunna locka till sig så många som möjligt.
Elitdomarkonferens
Det blir denna säsong ingen träff för alla elitseriedomare då ingen budget
finns.
Till sist…
Årets tävling blev ”på fullaste allvar” när den gick ut på att testa sina
regelkunskaper… Vinnare blev Mikael Lejon, som faktiskt även vann fjolårets
ordlekstävling! Ett stort tack till STIGA för de fina priserna!
Tack också till alla konferensdeltagare för väl genomförda dagar.

Vid pennan
Rebecca Bergfeldt
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