Anteckningar från förbundsdomarkonferens i Köping 13-14/9 2008

Lördag 13/9
Konferensen inleddes kl 11:30 med lunch.
Inledning
Presentation av deltagare och kursledning. 15 st distrikt var representerade.
Blekinge: Andreas Jönsson
Bohuslän/Dal: Martin Lennartsson
Dalarna: Madelene Främst och Rebecca Bergfeldt*
Gotland: Egon Schwartz och Bo Fagerström
Gästrikland: Pontus Jacobsson och Mats Harich*
Göteborg: Ingrid Bogren och Martin Johnsson
Hälsingland: Kjell Eriksson
Skåne: Christer Ohlsson och Gert Strid*
Småland: Jakob Johansson och My Sterling
Stockholm: Harald Schaffhauser, Thomas Wadsten och Paula Sinkkonen*
Södermanland: Rolf Andersson
Uppland: Jonny Österman
Värmland: Tomas Andersson, Mikael Hermansson och Sam Vajedi
Västerbotten: Pär Olsson och Simon Jönsson
Norrbotten: Karl-Tycho Sydberg
*) Domargruppen/Kursledning

Kunskapstest i grupparbetsform
Vi fick möjlighet att ta del av frågor från det internationella domarprovet.
Frågeställningarna togs först upp i respektive grupp och sedan gick vi tillsammans
igenom vad vi tyckte att ”svaren” skulle bli. Generellt sätt kan vi säga att gruppen var
överens i fråga om regeltexterna; det är mer en fråga om vad frågeställaren syftar på för
något i det skriftliga provet.
Vi noterade att provet innehöll flera frågor angående rullstolsburna spelare samtidigt som
vi konstaterade att kursdeltagarna i allmänhet inte har erfarenhet av handikapp-pingis.
Att komma ihåg vid provskrivning är att frågeställaren alltid utgår från ”optimala”
förhållanden enligt regelboken, dvs exempelvis alltid tvådomarsystem.

Information från Tävlings- och Regelkommittén
Ny domargrupp
Den del av Svenska Bordtennisförbundets organisation som tidigare hette
Domarutskottet upplöstes för två år sedan. Styrelsens beslut var då att domarfrågorna
skulle ingå under Tävlings- och regelkommitténs (TRK:s) ordinarie dagordning. Med facit
i hand kan vi säga att detta inte föll väl ut. Domarfrågorna fick inte det utrymme som
behövs för att kunna hålla en god standard och följa med i utvecklingen.
Exempelvis så har denna typ av förbundsdomarkonferens inte anordnats sedan 2006
vilket gör att information till distrikten också blir lidande även om budskap även kan
kommuniceras skriftligt.
Till vår glädje kan vi nu meddela att styrelsen gett plats åt en ny domargrupp som ska
arbeta under TRK.
Gruppen startades upp så sent som i somras: Vad denna grupp ska arbeta med hoppas
vi att distrikten och domarkåren ska ge återkoppling på – kom med förslag!
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TRK:s nya organisation

TRK

Löpfrågor

Hans Westling
Mats Gustafsson
Gert Strid

Serier
Bestämmelser
Hans Westling

Tävlingar
Regler

Domare

Ulf Rödin
Mats Gustafsson
Kristina Falk Strand

Gert Strid
Mats Harich
Paula Sinkkonen
Rebecca Bergfeldt

Löpfrågor

Utvecklingsprojekt

Ulf Rödin

TRK

Fungerar som stöd och hjälp för kansliet så fort
det dyker upp någon fråga.
Beslut som tas protokollförs i efterhand.

Serier
Bestämmelser

Tävlingar
Regler

Domare

Utvecklingsprojekt

Alla ”avdelningar” hanteras inom ramen för TRK.
Med denna organisation är det färre fysiska möten men fler telefonmöten (löpfrågor) än tidigare vilket är
gynnsamt för ekonomin.
Ulf Rödin ansvarar för gruppen Utvecklingsprojekt . Till sin hjälp tar han olika kunniga medarbetare från pingisSverige beroende på vilken fråga som ska behandlas. Här kan exempelvis förslag från förbundsmöten utredas.
Just nu undersöker man USM-formatet.

Nya medarbetere på SBTF:s kansli
Kristina Gehlin har slutat på kansli och ny ersättare för avdelningen ”serie, tävling och
information” är Marie Björklund. Jörgen Perssons ersättare som förbundschef blir David
Gustafsson. Vad gäller tävlings- och regelfrågor kommer vi även i fortsättningen hitta
Bengt Andersson som ansvarig.
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Regeländringar
Regeländringarna för säsongen 2008/2009 är få och består endast av två paragrafer
(2.4.3.1 och 3.2.4) vilka berör racketbelag och limning. Se separat dokument.
SBTF följer ITTF:s nya regelverk: Vad gäller limning så är det alltså förbjudet att
använda lim innehållandes skadliga flyktiga lösningsmedel och detsamma gäller så
kallade ”Boosters”.
För att kunna kontrollera att reglerna följs så kommer vi i Sverige att använda oss av ett
testinstrument som kallas för ”ENEZ-lådan”.
Under konferens diskuterades hur den ska användas, vilka rutiner som ska gälla vid
testning och vilka följderna ska bli om spelare inte godkänns. Den slutgiltiga skrivningen
angående detta är tillagt i dokumentet om regeländringar.
Generellt sett så ska ju en domare alltid försäkra sig om att ITTF:s logo finns på
racketbelaget och att belaget också finns med på ITTF:s lista över godkända belag
(ytgummin).
Oavsett vilka testresultaten blir med ENEZ-lådan så ska domaren alltid kontrollera
tjockleken på racketbelaget och säkerställa att det inte överstiger max-måttet på 4
mm. Användande lim och boosters gör oftast att gummit sväller!
Vid test av racket i ENEZ-låda ska man ha i åtanke att rummet man befinner sig är
någorlunda ventilerat så att inte själva rummet gör att ENEZ-lådan ger utslag på icke
godkänt racket.
Rackettester kommer troligtvis att ske vid matchbordet direkt före match, men det kan
vara av nytta om tävlinsgsarrangören har möjlighet att tillhandahålla ett ventilerat rum
just av denna anledning.

Utbildning / Rekrytering
Sedan domarkommittén upphörde så har ingen statistik följts över antalet hållna
distriktsdomarutbildningar i landet, men SBTF:s kansli uppskattar antalet till 14 st. Under
den gångna säsongen har dessutom 2 st förbundsdomarkurser genomförts med 12 st
godkända förbundsdomare.
Under vintern -08 planeras en ny förbundsdomarkurs i Örebrotrakten. Önskemål finns
även från Göteborg, Gästrikland och Värmland.
Påminnelse: Distriktsdomarprov beställer man från SBTF:s kansli. Provfrågorna sätts
ihop slumpmässigt från en ”frågebank” och nytt prov ska beställas vid varje nytt
kurstillfälle.
Hur ska förbundsdomarutbildningen se ut?
Förr så ingick Överdomarrollen i förbundsdomarutbildningen. ÖD-biten är mycket stor
och vid ett tillfälle så har man kört en separat ÖD-utbildning där man ger mer tid och
exempelvis lottningsförfarandet än vad som är möjligt att rymmas inom den traditionella
förbundsdomarkursen. För att få tjänstgöra som ÖD kan man även ha gått den
tävlingsledarutbildning som finns.
Hur ska framtidens kursupplägg se ut – idéer?
Hur gör vi med nyrekryteringen???
Precis som det överlag i landet finns en brist på tränare och ledare så är domarbeståndet
också en kritisk punkt.
På pingis-konventet som hålls i Köping 15-16 november kommer denna fråga att
finnas med. Vilka idéer har ni distriktet – vad kan lösningen vara?
Det utbildas idag en hel del distriktsdomare, men problemet är att behålla dom i
verksamheten. Vi behöver få upp ett intresse; man ska inte bli domare bara för att den
egna klubben ”tvingar” en utan för att det är kul utmaning! Idag brottas vi ofta med att
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de som blir domare fortfarande spelar och när de behövs för tjänstgöring som ligger
prioriteringen fortfarande i deras eget spel. Man talar även om en ”mental
uppförsbacke”; det är inte alltid så enkelt att ”byta sida”. Från att var spelare till att bli
domare.

Information från Disciplinkommittén

Diskvalifkation
Tillrättavisning
(dömd i disc.komm.)
03/04
340
3
26
9
Domarkåren och disciplinkommittén samlas för att tillsammans sätta
riktlinjer för domarens agerande.
04/05
280
1
12
5
05/06
320
0
25
6
06/07
311
0
5
4
07/08
338
0
2
5
Varningar

Poängförlust

Det första året efter domarkårens gemensamma samling med disciplinkommittén så
minskades antalet bestraffningar.
Nu är vi dock nästan tillbaka till säsongen 03/04:s höga varningstal. Anledningarna till
detta kan vara flera; kanske domarkåren blivit duktigare på att rapportera in händelser i
hagen…samtidigt som man är uppmärksam på vad som händer?
Att antalet poängförluster (gul/röda kort) skulle vara nere på noll är icke att ta för troligt.
Vid en närmare titt på ÖD-blanketten ser vi att utformningen kunde vara mer tydlig. Idag
är det troligt att flera gul/röda kort hamnat i samma kolumn som utdelade varningar.
 Se över ÖD-blanketten!
Vad händer egentligen?
Efter 3 varningar får spelaren hem ett brev som talar om att vid fortsatt dåligt
uppförande så kommer man att bli anmäld till disciplinkommittén (”aja baja-brevet”).
Drar spelaren på sig ytterligare en 4:e varning så blir straffet oftast en tidsbestämd
avstängning (14 dagar är vanligt förekommande).

Avslut dag 1
Lördagen avslutades kl 17:30 med att SBTF:s styrelse bjöd med domarkåren på ett
studiebesök vid ett motormuseum i Köping. Därefter bjöd styrelsen på middag varvid
ordförande Walter Rönmark uttalade en förhoppning om förbättrat samarbete mellan
styrelse och domarkåren.

Söndag 14/9
Dag 2 (09:00 – 14:00)

Praktiska övningar i spelhallen
Vi knallade iväg till den närliggande Köping Arena och skapade en matchliknande
situation med hjälp av två ”inhyrda” spelare. Ungdomarna bjöd till ett riktigt skådespel
och det agerande domarparet fick en tuff timme med diverse olika händelser. Allt från
ivägskickade coacher, varningar för dåligt uppträdande, skadepauser, slagräkning och
försvunna bollar. ”Allt som kan hända hände…” och det var nyttigt att se detta ”live” och
inte bara genom regelbokens paragrafer. Det är inte alltid ”solklart” vad som är det rätta
för domaren att göra i varje situation.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är oerhört viktigt att man som
domare skapar rutiner, rutiner och rutiner kring sig själv. Detta för att skapa en
grundtrygghet som man kan vila tillbaka på när det blåser till storm vid matchbordet.

Internationell domarverksamhet
En kort redovisning gjordes över vilka internationella tävlingar som haft en svensk
domarrepresentant närvarande hittills under 2008.
Rebecca Bergfeldt visade bilder och berättade från sina upplevelser i samband med OS i
Peking.
Thomas Wadsten berättade om den konferens som i april hölls i Luxemburg för
internationella överdomare. Många av de frågeställningar som vi har hemma i Sverige
ställer till ”problem” även utomlands. Det finns en del frågeställningar som inte enkelt
kan besvaras med ett ja eller nej.
Internationellt sett så är det positivt att man nu har gjort en kraftsamling för att stärka
den internationella överdomarkåren. Matchdomarna fick ju för några år sedan ett lyft
med sitt Blue Badge-program och nu ska man även försöka att linjeforma överdomarna
så att de agerar på likartade sätt världen över.

Avslutning
De två dagarna avslutades med att deltagarna fick skriva en utvärdering om
konferensen. Vad var bra, vad kan bli bättre…?!

Vid pennan
Rebecca Bergfeldt
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