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 12.30.
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.
I samband med agendans punkt ”Uppföljning av Måldokumentet” ber vi
er/respektive distrikt att förbereda sig för att delge gruppen hur man
jobbar/jobbat enligt skriftens ”anda” - 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!

Bifogar SBTFs förteckning över aktiva förbundsdomare i Sverige. Ber er
distrikt att kritiskt granska listan - ifall det finns domare noterade som bör
strykas med anledning av de inte längre är aktiva.

VÄLKOMMNA!
Rebecca & Ingrid
070-350 72 04 / 073-204 75 30

:
Blekinge:
Bohuslän-Dals:
Dalarna:
Gotland:

Sone Torbjornsson4
Göran OlaussonEnk
--Roland JanssonEnk
Egon SchwartzEnk
Gästrikland:
Mats HarichEnk
Göteborg:
Joacim Ruud
Henriksen4
Marie SundlingEnk
Halland:
--Hälsingland:
--Medelpad:
--Jämtland/Härje: Egon ForssEnk
Norrbotten:
Ingela LundbäckEnk
Skåne:
Bo Håkansson6
Christer Ohlsson6
TRK:s domargrupp

Småland:

Peter Gustafsson7
Magnus Johansson7
Stockholm:
Victor Fritzson3
Carl Reiderman3
Benny Sandmo5
Thomas WadstenEnk
Södermanland: Patrik AnderssonEnk
Uppland:
Lars Åhlander5
Värmland:
--Västerbotten: --Västergötland: Jan-Olof SundhEnk
Västmanland: Benone C GregoreEnk
Ångermanland: --Örebro län:
Kent KarlssonEnk
Östergötland: ---

Rebecca Bergfeldt1 och Ingrid Bogren1

Rumsfördelning enligt noterna efter resp namn ovan (Siffra = dubbelrum, Enk=Enkelrum).
Kostnaden för konferensen faktureras till respektive distrikt.

SBTF:s fortbildning
för distriktens domaransvariga
och förbundsdomare
Preliminär agenda

12:30

Konferensen inleds med lunch på hotellet

13:15

Samling i konferenslokalen



14:00

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

Nytt inom regler och bestämmelser




beslut från ITTF:s årsmöte
o regeländringar
beslut från SBTF:s årsmöte
o ändringar i Serie- och Tävlingsbestämmelserna mm
manual för Pingisligan
o uppföljning, efterlevnad

15:30

Eftermiddagsfika

15:45

Uppföljning av Måldokument för svensk pingis framtid 2011-2016



Vad har domarkåren för mål och aktivitetsplan?
Utbildning, rekrytering, domarstatus (i distrikt och på
riksnivå)
o Info om ev genomförda aktiviteter i resp distrikt
o Presentation ev planerade aktiviteter

16:45

Idrottslyftet


Status och framtida möjligheter

18:30

Middag

20:00

Bowling (frivilligt förstås, utan extra kostnad)

09.00

Information från SBTFs ordförande

09:30

Distriktsutredningen


10:15

Vad innebär detta och var är vi i arbetet

Rapport från Disciplinkommittén


Överdomarrapporter

11:00

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

12.00

Lunch

12:45

forts. Vid domarbordet/i spelhallen/i distriktet

13:30

Konferensens avslutande



14.00

vilka frågor anser du är viktiga att arbeta med?
utvärdering, vad gör vi under konferensen 2014?

Tack & hej då!

