Anteckningar från förbundsdomarkonferens i Hallsberg 4-5/9 2010
Inledning
Presentation av deltagare och kursledning. 11 distrikt var representerade.
Blekinge:
Gotland:

Lennart Flygare
Egon Schwartz
Lasse Wahnström
Göteborg:
Andreas Jonsson
Hälsingland:
Kjell Eriksson
Norrbotten:
Karl-Tycko Sydberg
Skåne:
Lars-Göran Angelin
Stockholm:
Eva Månsson
Thomas Wadsten
Uppland:
Jarkko Viljanen
Västergötland: Evgenij Krakow
Västmanland: Cristian Grigore Benone
Örebro län:
Bengt-Olov Johansson
Jenny Kihlander
Kursledning:

Ingrid Bogren
Gert Strid
Rebecca Bergfeldt

Utbildning
Utbildningsnivåer
Värt att repetera vid varje givet tillfälle: Vi har idag ett antal olika utbildningsnivåer för
domare.
Klubbdomare
-utbildas av klubb med eventuellt stöd av distriktet. Gärna i form av en lärcirkel och med
plan/material från SBTF/SISU.
Distriktsdomare
-utbildas av distriktet med kursmaterial och prov tillhandahållet av SBTF.
Förbundsdomare
-av Distriktet godkänd kandidat, utbildas av SBTF utsedd kursledare med kursmaterial
och prov tillhandahållet av SBTF men med ett distrikt som arrangör. Kvalificerande att
tjänstgöra som Överdomare vid seriesammandrag.

Överdomare
Sedan några år tillbaka krävs att nyutbildade förbundsdomare kompletterar med SBTF:s
Tävlingsledarutbildning för att få tjänstgöra som Överdomare vid tävling. Detta för att
ordinarie förbundsdomarkurs inte tidsmässigt klarar av att omfatta hela lottnings- och
tävlingsbiten i önskad utsträckning.
Domargruppen uppmuntrar gärna ”gamla” förbundsdomare att gå denna kurs om man
inte redan hunnit göra det.
Övrigt
Internationell domare
-av SBTF godkänd kandidat skriver prov tillhandahållet av Internationella
bordtennisförbundet (ITTF).
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Internationell domare med Blue badge status
-Av SBTF godkänd kandidat deltager i ett av ITTF hållet seminarium. Efter ett skriftligt
prov skall kandidat erhålla 4 godkända utvärderingar samt ett muntligt språktest. För att
upprätthålla status måste man löpande bli utvärderad och godkänd.
Internationell Överdomare
-Av SBTF godkänd kandidat deltager i ett av ITTF hållet seminarium med efterföljande
skriftligt prov.

Utbildningsaktivitet
Genomförda förbundsdomarkurser 09/10
Förbundsdomarkurs i Helsingborg augusti 2010
-11 nya godkända förbundsdomare
Genomförda distriktsdomarkurser 09/10
Idag är distrikten ansvariga för distriktsdomare och det finns exempelvis inget krav på
att distriktet rapporterar antal aktiva eller nyutbildade domare till SBTF.
Det kan dock vara av intresse för SBTF ändå att se hur rekryteringen löper och nedan
kan vi i varje fall rapportera de distrikt som rekvirerat distriktsdomarprov från SBTF:s
kansli den gångna säsongen.
Blekinge
Dalarna
Göteborg
Halland
Småland
Stockholm
Uppland
Värmland
Västergötland
Örebro
Östergötland

1/9
22/9
1/9
8/12
1/9, 12/11
20/10
24/9, 12/11, 8/12
17/9, 12/11
17/9
7/12
12/11

De distrikt som vill får hemskt gärna rapportera efter utförd distriktsdomarutbildning till
rebecca_bergfeldt@hotmail.com (antal deltagare, antal godkända, kursledare, plats)

Utbildningsmaterial för distriktsdomarkurs
SBTF:s utbildningsmaterial för distriktsdomarkursen är nu uppdaterat.
Utbildningsmaterialet består av ett bildspel (power point-fil) med tillhörande bildtexter
och kursinstruktion för kursledaren.
Uppdateringarna är gjorda främst med anledning av de senaste årens regelförändringar.
Materialet rekvireras via SBTF:s kansli (på CD-skiva).
Själva frågorna till provet tas slumpmässigt fram från en frågebank vilket gör att varje
rekvirerat prov blir unikt.
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Obs! Prov ska aldrig återanvändas; ett nytt prov per kurs ska rekvireras. Prov måste
alltid samlas in och efter rättning makuleras. Prov får under inga omständigheter delas ut
till och sparas av deltagarna, men givetvis bör man gå igenom de rätta svaren.
>Förslag på nya frågeformuleringar till distriktsdomarprovet tas tacksamt emot av
SBTF:s domargrupp!

Domarprojekt i distrikten
SBTF:s Tävlings- och regelkommitté beviljades under föregående säsong 40 000 kr inom
ramen för Idrottslyftet till att genomföra domarprojekt ute i distrikten.
Syftet är att med små medel lyfta domarfrågor i distrikten, att skapa förståelse för
spelregler och domarens roll samt att utveckla befintliga domare och, givetvis, skapa
intresse för nyrekrytering.
Sista ansökningsdag var sista mars 2010 och ett förvånansvärt lågt (!) antal distrikt stod
för de inkomna ansökningarna varvid tre stycken beviljades bidrag.
>Efter vårens tilldelning återstår nu halva summan att fördela bland distrikten. Ta
chansen att göra något bra av det hela! Ansökan med en kort beskrivning av er
projektplan skall vara SBTF tillhanda senast den 31 oktober 2010.

•

Lars-Göran Angelin, representant från Skåne, berättade hur hans distrikt med
hjälp av beviljat domarprojektsbidrag kommer att arbeta för att nå ut till sina
distriktsdomare. Bland annat kommer man att samla till domarträffar hållna på
fyra olika platser i distriktet samt även mötas upp i samband med en match i
Pingisligan.

Idrottslyftpengar för förbundsdomarutbildningar
Tro det eller ej, men det finns mer bidrag för domarkåren just nu inom Idrottslyftets
ramar!
Max två deltagare per förening kan få anmälningsavgiften (exkl. resa) tillbaka efter
genomförd förbundsdomarutbildning. Vid intresse av fler deltagare, kontakta
kursledare/SBTF. Läs mer om hur Idrottslyftet fungerar på SBTF:s hemsida.
Förutom den förbundsdomarkurs som så sent som i augusti hölls i Helsingborg är det
inget nytt tillfälle spikat. Det är emellertid troligt att Stockholms BTF kommer att
arrangera en kurs i början 2011. Håll utkik på SBTF:s hemsida för inbjudan - om inte ert
distrikt tar eget initiativ för att arrangera en egen kurs.

Nytt inom regler och bestämmelser
ITTF:s årsmöte; Regeländringar
De regelförändringar som beslutades på Internationella Bordtennisförbundets årsmöte i
samband med VM i Moskva presenterades.
Ändringarna är som vanligt översatta till svenska och finns att hitta i Pingiskalendern
markerade med fet stil och grå överstrykning.
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Obs! Vid kalenderns tryck var det engelska originalet ännu inte fastställt till 100% varvid
vi redan nu vet att det finns en del paragrafer som fått ny numrering samtidigt som det
också tillkommit några helt nya punkter rörande rullstolsburna spelare. Förändringar som
inte är synliga* i Pingiskalendern 2010/2011 kommer att publiceras på SBTF:s hemsida i
form av en kompletterande bilaga.
Summerat kan man säga att förutom flera omformuleringar av ”gamla” regler så är det
främst den nya skrivningen om oavsiktlig dubbelstuds samt slagräkning (18 poäng
jämfört med ställningen 9-9 tidigare) som är ”störst”. Att det i vårt regelverk tillkommer
fler och fler regler som rör rullstolsburna spelare grundar sig på att så kallad friskpingis
och handikappingis internationellt slås ihop.

Serven
2.6.6
2.6.6.1
Bollen går om
2.9.1.5.1 (ordet återvänder är nytt, men markerat grått i Pingiskalendern 2010/2011)
En poäng
2.10.1.6
2.10.1.13, 2.10.1 13.1, 2.10.1.13.2, 2.10.1.13.3, 2.10.1.14
Slagräkning
2.15.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5, 2.15.6
Utrustning & Spelförhållanden (*förändringar ej tryckta i Pingiskalendern 2010/2011)
3.2.1.2
(Bordsbenen skall vara placerade minst 40 cm från kortändan på bordet för
rullstolsburna spelare)
3.2.3.1
(Vid rullstolstävlingar kan spelområdet minskas men skall inte understiga 8 meter på
längden och 6 meter på bredden)
3.2.3.8
(dock kan golvet vara av betong vid tävlingar för rullstolsbundna.)
Racketkontroll
3.2.4.2
Reklam
3.2.5.3
Domarens ansvar
3.3.2.3.12
Protester
3.3.3.5
Utrustning (*förändringar ej tryckta i Pingiskalendern 2010/2011)
3.4.2.4
(men om racket är fäst till handen skall domaren tillåta spelaren att behålla racket
fastsatt under pauser.)
Rådgivning
3.5.1.1
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Olämpligt uppträdande
3.5.2.11
3.5.2.12

Racketkontroll
Den utrustning som ITTF tagit fram för att användas i ”racketkontrollcenter” är relativt
dyr, vänder sig till specialinriktade racketkontroll-team och passar inte ”en vanlig
domares vardagsarbete”.
Det som varje domare ska komma ihåg vid nationellt tävlings- och seriespel är ett
minimum bestående av kontroll av racket enligt ITTF:s gällande belagslista/or.
Belagslistan/orna hittar man på ITTF:s hemsida www.ittf.com. Som domare kan man på
ett enkelt sätt även titta på gummits tjocklek och planhet med hjälp av en nätsticka
(finns att rekvirera från SBTF:s kansli).
Kom ihåg att belagslistor byts ut två gånger per år och att det finns perioder före listan
byts ut då det är två gällande listor som måste användas parallellt med varandra.

SBTF:s årsmöte; ändringar i tävlings- och seriebestämmelser
De regelförändringar som beslutades på Svenska Bordtennisförbundets årsmöte i april
finns alla i Pingiskalendern 2010-2011.
I korthet:
Veteran-SM
- Har de senaste 4 säsongerna spelats med två separata mästerskap, lag och individuellt:
slås nu ihop till ETT enda.
Elitserien (damer)
- Ska spelas som 3-manna.
I grundserien spelform som Pingisligan där alla 5 matcherna spelas ut. Grundserien delas
upp i två halvor där den första halvan, omg 1-7, genomförs enligt geografisk indelning.
Därefter görs en ny serieindelning där de 4+4 högst placerade lag resp de 4+4 lägst
placerade lag möts i en serie som spelar om slutspelsplatser och en serie som spelar om
att hålla sig kvar, kvalplatser och nedflyttningsplatser.
Avgifter
- Maxavgifter för åldersklasserna 12-20 vid R1-, R2- och R3-tävlingar införs
- Maxavgifter vid DM höjdes.
Regionsfinaler i Pingisiaden
- Ska ha samma lottnings- och seedningsprinciper som gäller vid Riksfinalen vilket
innebär att spelarna lottas in i pooler utifrån resultaten i distriktsfinalerna.
Endast en icke EU/EES medborgare per lag
- Regeln om endast en icke EU/EES spelare vid seriespel utökas till att omfatta förutom
Pingisligan, Superettan och Elitserien (damer) även division 1 (herrar).
Flersektionsförening tillåts bli farmarförening
- Regeln att farmarförening enbart får ha en sektion har tagits bort vilket innebär att
även flersektionsföreningar tillåts vara farmarföreningar. För att ett
farmarföreningsförhållande ska registreras hos SBTF och träda i kraft kommande spelår
krävs att huvudstyrelserna för respektive förening senast 31 maj inkommer med ett
protokollsutdrag utvisande farmarföreningsförhållandet.
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Obs!

Vi har ett flertal olika typer i dagens nationella seriesystem
Det är viktigt att alltid vara väl medveten om vilken spelform
(antal spelare, set, bord, kval-/slutspelsregler etc)
som gäller för respektive serie
Exempel:
I Pingisligan, Elitserien damer och Superettan skall lagen innehålla minst stipulerat antal
spelare medan match i damer division 1 får komma till stånd även om lagen endast har
två spelare (d.v.s. 1 mindre än uttalat).
Elitserien damer spelar med 3-manna lag på ett bord medan Division 1 damer spelar
med 3-manna på två bord.
Matcherna i Pingisligan spelas i grundserien i bäst av tre set till elva medan man i
Elitserien damer och i herrarnas och damernas slutspel spelar i bäst av fem set till elva.



En djungel med andra ord – som domare: ta för vana att kolla upp vad som gäller
innan match!

Pingisligan och Elitserien
Manualer
Precis som under de senaste åren finns det även denna säsong en särskild manual för
herrarnas högsta serie.
Manualen vänder sig till såväl arrangerande förening som till domare och skall noga läsas
igenom före match.
Kom ihåg att du som domare har ett ansvar att se till att matchen startar i tid. Från den
gångna säsongens TV-sändningar kan vi konstatera att en del, men inte alla domare,
följer manualen angående klädsel… svarta byxor ska det vara och ingenting annat!
Givetvis tillsammans med SBTF:s officiella domartröja. Precis som manualen ställer krav
på spelarnas klädsel bör även domarkåren föregå med gott exempel. Behöver du en ny
fräsch tröja i passande storlek… så finns de att rekvirera från SBTF:s kansli.
Inför säsongen 2010/2011 är det inte klart om det blir någon fortsättning på TV-sända
matcher. Som det ser ut nu så blir det åtminstone ingen plats i TV under matcher den
här sidan om jul.
Domare till match i Pingisligan tillsätts av SBTF. Tjänstgöringsschema för Pingisligan
sänds som vanligt ut till berörda domare, men finns även publicerat på SBTF:s hemsida.

NYTT! Inför seriestarten är det i år en manual framtagen även för damernas högsta serie,
Elitserien. Dokumentet är i grund och botten detsamma som manualen för herrarna, men
innehåller detta första år fler rekommendationer, ”bör” och ”kan” jämfört med
Pingisligans ”skall”.
De bägge manualerna är framtagna av SBTF och Svensk Elitpingis i samarbete för att ge
bra förutsättningar vid matcher för spelare, publik och press. Syftet är att skapa ett
attraktivt arrangemang som lockar nya åskådare och ger trogen publik ett mervärde.
Läs igenom manualerna innan tjänstgöring!
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Domare till Elitseriens slutspel, ej grundserie, utses av SBTF. (Seriebestämmelserna
paragraf 15 Domare).

Domarrapport för Pingisligan
NYTT! för säsongen 2010/2011 är att domarna skall avrapportera från arrangemanget på
en speciell domarrapport.
Domarrapportens utseende har likheter med en ÖD-rapport och har till syfte att ge SBTF
information om matchen har genomförts på det sätt som föreskrivs i bl.a. Manual för
Pingisligan.
Det är matchdomarens (Arrangemangsansvarig domare) ansvar att rapporten sänds till
SBTF senast 4 dagar efter matchens slut.
Domarrapporten är publicerad och finns att hämta på SBTF:s hemsida.

Domarersättningar

Överdomare vid tävling (kr/tim)
Överdomare vid seriesammandrag (kr/tim)
Landskamper
Pingisligan-grundserie, huvuddomare
Pingisligan-grundserie, bitr. domare
Pingisligan-slutspel, huvuddomare
Pingisligan-slutspel, bitr. domare
Elitserien damer-slutspel, huvuddomare
Elitserien damer-slutspel, bitr. domare
Superettan, huvuddomare
Superettan, bitr. domare
Elitserien damer-grundserie
Herrar division 1 och damer division 1
Herrar division 2
Herrar division 3

09/10
10/11
80
80
850
725
475
775
475
675*
375*
500
350
350
325
300
275

08/09
70
70
825
600
325
650
325
650
325
475
300
325
300
275
250

*) OBS! I Pingiskalendern 2010/2011 är det feltryckt vad gäller gällande
ersättningsnivå för domare vid Elitserien damers slutspel. Samtliga domarersättningar är
oförändrade denna säsong och ingenting annat!

Kvalmatcher, ersätts med den högre seriens ersättning
Resor ersätts med billigaste färdsätt.
Vid resa med egen bil gäller Skatteverkets rekommendation,
33:-/mil.
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Gruppdiskussion
Konferensdeltagarna delade med sig av sina erfarenheter från tidigare säsonger och
händelser vid bordet/spelhallen. Diskussioner kring händelser – skulle man som domare
ha agerat annorlunda? Det är inte alltid det finns ett entydigt svar och en paketlösning till
alla situationer…
Ta chansen att ”bolla” händelser och agerande med domarkollegor i din närhet!

Information från Disciplinkommittén
Gert Strid från disciplinkommittén presenterade i sedvanlig ordning senaste årets (åren)
statistik vad gäller olämpligt uppträdande i form av utdelade varningar:
Varningar Poängförlust Tillrättavisning Diskvalifikation
(dömd i
disciplinkommittén)

03/04

340

3

26

9

Domarkåren och disciplinkommittén samlas för att
tillsammans sätta riktlinjer för domarens agerande.

04/05
05/06
06/07
07/08

280
320
311
338

1
0
0
0

12
25
5
2

5
6
4
5

08/09

289

1

7

3

09/10

260

5

7

4

ÖD-rapport
Då vi under domarkonferensen 2008 konstaterade att antalet poängförluster (gul/rött
kort) troligtvis inte var överensstämmande med verkligheten påpekades det att den
befintliga ÖD-rapporten kunde vara en av anledningarna.
Kanske är det så att den för 09/10 förtydligade ÖD-rapporten (särskild plats för gula kort
respektive gul/röda) bidragit med det något förhöjda poängförlusttalet.
Kom ihåg som Överdomare att påminna matchdomarna att eventuellt utdelade kort skall
noteras på matchprotokollet och helst även påtalas för dig som ÖD efter match.
Aktuell ÖD-rapport finner du alltid på SBTF:s hemsida.
Som Överdomare är det viktigt att man på ÖD-rapporten redogör för eventuella brister. I
annat fall kommer aldrig informationen till Svenska Bordtennisförbundet och därmed kan
inte heller räkna med att några förbättrande åtgärder vidtages.

ITTF:s Young Umpire Project och OS i Singapore
Andreas Jonsson nyligen hemkommen från Ungdoms-OS i Singapore delade med sig av
sina erfarenheter.
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Inför det första Ungdoms-OS:et någonsin gjorde man från det Internationella
bordtennisförbundet en satsning på att fånga upp nya och unga domare till Singapore.
Via ITTF:s hemsida fick ungdomar under 30 år anmäla sitt intresse. Bland totalt 184
sökande från 53 länder valdes Andreas tillsammans med 22 ungdomar ut till en
rekryteringsprocess bestående av några veckors diskussionsforum och därefter ett
avslutande prov. Allt via internet.
När urvalsprocessen var färdig stod Andreas klar som en av 9 slutligen utvalda domare
från ”Young Umpire Project”. En skara ungdomar då, utan internationell domarexamen,
men med ett stort intresse och talang!
Under våren gavs såväl Andreas som fler (alla?) av ”YUP-arna” möjligheten att skriva det
internationella domarprovet*.
Tillsammans med 9 redan utbildade internationella domare under 30 år och ytterligare 18
domare från värdnationen bildades det under OS-dagarna i Singapore en
sammansvetsad grupp som fick ta del av ett arrangemang av hög klass. Precis som ett
OS ska vara.
De första dagarna bestod av utbildning och racketkontroll och när väl turneringen
startade gav även överdomarna feedback och möjlighet till små tips och tricks för att
utveckla sitt dömande.
Turneringen som bestod av 32 killar och tjejer i 15-16 års ålder spelades på 8 bord.
Såväl singel som mixat lagspel spelades. Som domare tog sig Andreas ”ända fram” då
han fick äran att bli utvald som en av finaldomarna.
Boende, mat, arrangemang – allt var i toppklass! En bra början på en internationell
karriär som nog blir svår att matcha. En domares vardag är långt ifrån ”OS-glamorös”…

*) Förutom Andreas var det även Erik Fahlén från Sverige som skrev det internationella
domarprovet med godkänt resultat, grattis till de båda och lycka till med framtida
uppdrag!

Informationsflöde, kommunikation
I dag flödar informationen överallt men hur motsägelsefullt det än låter så har vi svårt
att kommunicera och nå fram till varandra.
Hur når vi varandra i domarkåren?
Förbundet
Svenska Bordtennisförbundets hemsida har under året förändrat sitt utseende och det
kan i början vara ovant och svårt att hitta det man söker. Domarkåren har fått en egen
sektion som du finner under menyn Tävling och underrubriken Domare.
Domargruppens målsättning och förhoppning är att här kunna samla det mesta som kan
tänkas beröra dig som domare. Dokument som Spelregler, ÖD-rapport,
konferensmaterial, reserapporter, konferensmaterial mm ska du hitta här. Är det något
du saknar så hör gärna av dig!
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Vi vill försöka hålla liv i denna sida och ser exempelvis fram emot att vår kalender ska
innehålla uppgift om när ni ute i distrikten bjuder in till distriktsdomarkurser mm.

Distriktet
Många av Sveriges distrikt har idag sin hemsida kopplad mot SBTF:s sida vilket innebär
att om man föder sin egen sida och länkar den mot SBTF:s sida så sker uppdateringen
med automatik. Så här i början går det dock bra att meddela planerade kurser direkt till
rebecca_bergfeldt@hotmail.com så lägger vi upp info.
Alla distrikt har tyvärr idag inte en domaransvarig. I dessa fall är det en stor utmaning
att nå fram hela vägen. Det effektivaste sättet att nå fram med information från
förbundets sida är förutom hemsidan att skicka e-post. Vi har dock inte e-postadress till
landets alla förbundsdomare.
Epost eller inte – se över dina adressuppgifter i Pingiskalendern. Vi vet att de som står
tryckta i dagens kalender inte är 100%-iga och ber er att jobba hårt med att uppdatera
dom. En långsiktig och hållbar lösning är att domaren själv meddelar sitt distrikt som
uppdaterar adressregistret via den nya hemsidan. På kort sikt går det bra att höra av sig
med adressändringar till rebecca_bergfeldt@hotmail.com.
Helgens konferens vänder sig till distriktets domaransvariga med målsättningen att
sprida ut informationen till landets samtliga domare.
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•
•
•
•
•

Hur sprider just ditt distrikt konferensinformation till domarkåren?
Har ditt distrikt en uppdaterad förbundsdomarförteckning (aktiva domare med
korrekta uppgifter)?
Har ditt distrikt en uppdaterad förteckning över samtliga distriktsdomare?
Hur kommunicerar ni med varandra inom distriktets domarkår?
Har ditt distrikt aktivitetskrav för att stå kvar på domarlistan?

Distriktsverksamhet
Domarverksamheten är varierande från distrikt till distrikt. Någon saknar helt en
domaransvarig, andra har en hel kommitté.
Ett bra exempel på domarverksamhet är de distrikt som inför varje seriesäsong gör upp
ett tjänstgöringsschema för domare vid nationellt seriespel.

En stund ägnades åt att se över siffror över distriktens licensantal, antal lag i högsta
serierna och antal förbundsdomare.

Konferensens avslutande
Kom ihåg!
Glöm inte bort att ta chansen att söka bidrag för domarprojekt!
Rekrytering, tankar och idéer - Några kommentarer/idéer som diskuterades redan vid
2009-års konferens var:
Höj domarens status!
Domartröja till alla utbildade domare (lägst distriktsdomare)
-SBTF:s officiella domartröja
-Alternativ ”domartröja” till bladvändare
Mer regelkunskap
-På träningsläger
-På tränarutbildningar
-I omklädningsrummet…
Krav
-Obligatorisk domarutbildning/regelkunskap vid viss ålder
-Anmäla lag till serie = anmäla domare
-Bjud tävlingsdomaren på lunch (om ej annan ersättning utgår)
-Gör frågesport om regler på klubbträffar och liknande
Svårt att agera regelrätt domare om resten av hallen består av bladvändare; försök att
skapa en miljö där en ”stolt” domare utvecklas.
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SBTF och Domargruppens arbete
Vid 2009-års konferens nämnde vi att en svensk översättning av ITTF:s ”Handbook for
Match Officials” var på gång. Vi valde dock att stoppa upp arbetet då vi fick veta att ITTF
förbereder en ny version vilken vi väljer att vänta in. Det kan bli så att det tar så lång tid
som till nästa säsong innan original är publicerad och översättning är gjord.
Denna handbok är i alla fall ett bra hjälpmedel för domaren där bland annat tolkningar av
reglerna görs och där man kan få en bakomliggande beskrivning till skrivna regler för en
ökad förståelse av arbetet.
Domargruppen som idag består av Gert Strid, Ingrid Bogren och Rebecca Bergfeldt ryms
inom SBTF:s tävlings- och regelkommitté.
Några av de uppgifter som gruppen ansvarar för idag är utbildningsmaterial, tillsättning
av domare i Pingisligan, löpande information (exempelvis genom att ordna en
domarkonferens som denna) och översättning av ITTF:s regler.

Domarkonferens 2011
Domargruppen hoppas att vi till nästa års konferens får se än fler distrikt representerade.
Som det ser ut nu så ligger vi precis på gränsen vad gäller deltagarantalet. Blir det färre
så tvingas vi höja deltagaravgiften vilket vi inte vill göra. Framför allt vill vi nå ut med
information och ser konferensen som oerhört viktig.
Preliminärboka redan nu helgen 28-29 augusti 2011!
Ett populärt inslag på våra domarkonferenser är gemensam diskussion kring upplevda
händelser under gångna säsongen. För att inte glömma bort dessa händelser under året
– skriv gärna ner dem!

Avslutning
De två dagarna avslutades med att deltagarna fick skriva en utvärdering om
konferensen. Hallsberg och hotell Stinsen som konferensplats fick godkänt betyg.

Vid pennan
Rebecca Bergfeldt
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