Kallelse till domarkonferens
Köping 8-9 september 2012
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 framtida engagemang/mål/aktiviteter!
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 Lindquist4
Bohuslän-Dals:
Göran Olausson-Dalarna:
Jan-Erik Norrbacka3
Leif Stjerna3
Gotland:
Egon SchwartzEnk
Lasse WahnströmEnk
Gästrikland:
--Göteborg:
Martin Johnsson6
Marie SundlingEnk
Halland:
--Hälsingland:
--Medelpad:
--Jämtland/Härje: Egon Forss4
Norrbotten:
--Skåne:
Christer Ohlsson5
TRK:s domargrupp

Rebecca Bergfeldt7
Ingrid Bogren7

Småland:

Peter Gustafsson2
Magnus Johansson2
Stockholm:
Benny Sandmo1
Harald Schaffhauser1
Thomas WadstenEnk
Södermanland: Patrik Andersson6
Uppland:
Jonny Österman5
Värmland:
Mikael HermanssonEnk
Västerbotten: --Västergötland: Sonny SpjuthEnk
Västmanland: Benone C Gregore-Ångermanland: --Örebro län:
Kent KarlssonEnk
Östergötland: ---

VÄLKOMMEN!

Rumsfördelning enligt noterna efter respektive namn ovan (Enk=Enkelrum, --=Eget boende).

SBTF:s fortbildning
för distriktens domaransvariga
och förbundsdomare
Köping 8-9 september 2012
Lördag 8.9
12:00

Konferensen inleds med lunch på hotellet

13:00

Samling i konferenslokalen



13:45

Nytt inom regler och bestämmelser



14:30

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

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

Måldokument för svensk pingis framtid 2011-2016



Vad har domarkåren för mål och aktivitetsplan?
Utbildning, rekrytering, domarstatus (i distrikt och på
riksnivå)
o redovisning genomförda aktiviteter
o presentation planerade aktiviteter
o Domarprojekt

15:15

Eftermiddagsfika

15:45

forts. Måldokument

19:00

Middag

Söndag 9.9
09.00

Manual för Pingisligan & Elitserien Damer
 Uppföljning, efterlevnad

09:45

Rapport från Disciplinkommittén

10:15

Vid domarbordet/i spelhallen/i distriktet
 upplevda situationer, funderingar, utmaningar

12.00

Lunch

12:45

Upplevelser från internationella uppdrag

13:30

Konferensens avslutande



14.00

vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med?
utvärdering, vad gör vi under konferensen 2013?

Tack & hej då!

