Kallelse till domarkonferens
Köping 27-28 augusti 2011
Hjärtligt välkommen till Hotell Scheele i Köping på domarkonferens.
Vi ser fram emot din medverkan och hoppas på
intressanta diskussioner och frågeställningar!
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.
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.
Fundera även på eventuella frågor till våra gäster på programmet!
Hör gärna av dig i förväg om det kanske är något du saknar i agendan – låt
din/ditt distrikts röst bli hörd!

Deltagarförteckning:
Blekinge:
Stig Lindquist
Bohuslän-Dals:
Göran Olausson
Dalarna:
Jan-Erik Norrbacka
Leif Stjerna
Gotland:
Egon Schwartz
Lasse Wahnström
Gästrikland:
--Göteborg:
Marie Sundling
Halland:
--Hälsingland:
--Medelpad:
--Jämtland/Härje: --Norrbotten:
Ingela Lundbäck
Skåne:
Christer Ohlsson

TRK:s domargrupp

Rebecca Bergfeldt
Ingrid Bogren
Gert Strid

Småland:
Stockholm:

Peter Gustafsson
Thomas Wadsten
Patrik Björs Strand
Södermanland: Patrik Andersson
Uppland:
Gunnar Haeggblom
Värmland:
Jonathan Nilsson
Västerbotten: --Västergötland: Stefan Svensson
Västmanland: Cristian Grigore
Benone
Ångermanland: --Örebro län:
Bengt-Olov Johansson
Östergötland: ---

VÄLKOMMEN!

SBTF:s fortbildning
för distriktens domaransvariga
och förbundsdomare
Köping 27-28 augusti 2011
Lördag 27.8
12:00

Konferensen inleds med lunch på hotellet

12:45

Samling i konferenslokalen
•
•

presentation av deltagare och kursledning
genomgång av det tänkta programmet (saknas något?)

13.00

Att fånga upp och sprida information
• SBTFs hemsida är den centrala platsen!
• Distriktets kanaler?!

13:30

David Gustafsson, SBTFs förbundschef
• SBTFs framtidstankar

14:30

Utbildning, rekrytering, domarstatus (i distrikt och på riksnivå)
•
•
•

redovisning genomförda aktiviteter
presentation planerade aktiviteter
Domarprojekt

15:00

Eftermiddagsfika

15:15

Bengt Andersson, SBTFs kansli
• dataranking

16:00

forts. Utbildning, rekrytering, domarstatus

17:00

Paus

forts Lördag 27.8
17:15

Nytt inom regler och bestämmelser
•
•

19:00

beslut från ITTF:s årsmöte
o regeländringar
beslut från SBTF:s årsmöte
o ändringar i Serie- och Tävlingsbestämmelserna mm

Middag

Söndag 28.8
09.00

Anders Johansson, SBTFs sportchef
• utveckling av svensk pingis

10:30

Paus

10:45

Vid domarbordet/i spelhallen/i distriktet
• upplevda situationer, funderingar, utmaningar
• godkända material – hur gör vi?

12.00

Lunch

12:45

Information och uppföljning från Disciplinkommittén

13:30

Konferensens avslutande
•
•

14.00

vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med?
utvärdering, vad gör vi under konferensen 2012?

Tack & hej då!

