Kallelse till domarkonferens i Hallsberg 4-5.9 2010
Hjärtligt välkommen till Hotell Stinsen i Hallsberg på domarkonferens.
Vi hoppas på intressanta diskussioner och frågeställningar!
Vi rekommenderar samåkning i den mån det går att lösa.
Notera att vi startar upp i samband med lunch lördag 12.00. Om du inte
redan har gjort det; meddela omgående till rebecca_bergfeldt@hotmail.com
ifall det finns någon form av matallergi.
Obs! Har du hunnit få den nya PINGIS-kalendern före du åker ber vi dig ta
med denna. Om inte kalendern har hunnit distribuerats tills dig så får du den
på plats. Pingiskalendern finns för övrigt redan nu publicerad på SBTF:s
hemsida www.svenskbordtennis.com under menyn Förbundet.
Förbered dig inför konferensen genom att summera det gångna året/årens
egna erfarenheter från domarbordet, spelhallen och distriktet för att sedan
dela med dig till övriga deltagare på plats.

Deltagarförteckning:
Blekinge:
Lennart Flygare
Dalarna:
Madelene Främst
Gotland:
Egon Schwartz
(kommer ca 13:30)
Lasse Wahnström
(kommer ca 13:30)
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
Domargruppen Rebecca Bergfeldt
Ingrid Bogren
Gert Strid

Varmt välkommen!
önskar TRK:s domargrupp

SBTF:s fortbildning
för distriktens domaransvariga
och förbundsdomare
hösten 2010
Hallsberg 4-5 september 2010
Lördag 4.9
12:00

Konferensen inleds med lunch på hotellet

12:45

Samling i konferenslokalen
•
•
•

13.00

presentation av deltagare och kursledning
genomgång av det tänkta programmet
saknar du något i programinnehållet?

Utbildning, rekrytering, domarstatus
•
•
•
•

redovisning utbildningar 2009-2010
redovisning internationell domarverksamhet
uppdaterat distriktsdomarutbildningsmaterial
rekrytering – domarprojekt med hjälp av Idrottslyftet

15:15

Eftermiddagsfika

15:30

Nytt inom regler och bestämmelser
•
•

17:00

Beslut från ITTF:s årsmöte
o Regeländringar
Beslut från SBTF:s årsmöte
o Ändringar i Serie- och Tävlingsbestämmelserna mm

Vid domarbordet/i spelhallen upplevda situationer
•

Gruppdiskussion

19:00

Middag

20:15

Ev. frivillig gemensam kvällsaktivitet i form av bowling?!

Söndag 5.9
09.00

Information och uppföljning från Disciplinkommittén
•
•

09:45

Rapport från ITTF:s Young Umpire Project;
Andreas Jonssons tankar och erfarenheter från
•
•

10:30

Statistik varningar, orsak till varning
Egna upplevelser/händelser

Uttagning till Ungdoms-OS i Singapore
Internationella domarprovet

Regeländringar, förbättringar, förändringar för framtiden
•

Gruppdiskussion

12.00

Lunch

12:45

Informationsflöde
•
•

13.30

Konferensens avslutande
•
•

14.00

Hemsidor
Uppdaterade adresslistor

Vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med?
Utvärdering, vad gör vi under konferensen 2011?

Avslutning

