Domarkonferens digitalt 22 augusti 2020
Deltagare:
Deltagare från 13 av 16 distrikt i form av förbundsdomare, domaransvariga och domarkommittén.
Ångermanland och Dalarna hade anmält förhinder, Örebro lyckades inte komma in i mötet p.g.a.
felmeddelandet ”försöker ansluta”.
Rebecca Bergfeldt och Marit Brodd Almgren har tillsammans skrivit minnesanteckningar, dvs två
skribenter.
Inledning:
Vi hälsar välkommen kl. 9:04 när alla utom en anmäld person har lyckats logga in i mötet.
Roligt initiativ att det var ett ”gäng” som samlats på en altan för att tillsammans delta på
konferensen.
SBTF:s värdegrund - rent spel, för alla, samverkande och utvecklande - återkommer vi till i olika
former under konferensen.
Vi hade tagit fram ett antal enklare och lättsammare frågor till domarna under konferensen, frågorna
fanns i länk i chatten och man kunde svara om man ville. Syftet var att lätta upp och skapa
engagemang. Dagens första fråga: Har du deltagit på domarkonferens tidigare? Rebecca visade
cirkeldiagram på resultatet. Frågor och resultat finns i PDF-fil under material från domarkonferens
2020.
Thomas Buza, förbundschef på SBTF berättar och svarar på frågor:
SBTF har anpassat sig väl till denna digitala plattform, Teams, något som visat sig komma särskilt väl
till pass i dessa tider. Vi har sprängt 11.000 licensers-vallen och hoppas att pandemin inte drar ner
antalet framgent. Thomas arbetar med många frågor och den stora frågan är hur ska vi bli fler inom
bordtennisen? Varför ska vi bli fler? Jo, därför att bredd ger topp! Arbete och strategi syftar på att vi
ska bli just fler.
Har vi kapacitet att bli fler? Hitta nya målgrupper! Veteranerna är en sådan grupp med
utvecklingspotential. Just den gruppen är dock i riskgrupp under pandemin, vilket är tråkigt. Vi
hoppas att få gruppen tillbaka när vi är tillbaka igen.
År 2011 kom det en motion till förbundsmötet och 2014 startade arbetet med att reducera antalet
distrikt. Då fanns 23 distrikt som nu blivit 16 st och målet är 12 st. Distriktens roll har genom åren
försvagats och det ser vi att vi borde ändra på! En framtida modell ska tas fram och vi ska starta en
utredning om detta.
Vi arbetar med en ny hemsida och kommunikationsstrategi i syfte att få ut information och
kommunikation både bättre och tydligare.
SBTF har en offensiv strategi för att söka stora arrangemang i syfte att ge oss synlighet/utrymme i
media och det i sin tur hjälper oss att bli fler inom svensk pingis, det skapar stolthet och gemenskap.
Vi kan se toppspelare på hemmaplan och vi blir fler som kan döma stora event. I samband med stora
evenemang har vi jobbat med Common Social Responsibility, CSR, något som förekommer hos stora
företag volontärtänkande hos företag. Vi har själva kallat detta PingPingPower.
World Table Tennis – det är många nyheter som ITTF presenterar, här krävs att vi läser på, tänker och
är aktiva i dialogen med ITTF.

Blir det någon tävling i form av Swedish Open Championships, SOC, för 50:e gången i år i Stockholm?
SBTF har tackat ja till en diskussion om att genomföra SOC. Det pågår dialog mellan Stockholms BTF
och SBTF.
Just nu ser det ut som att Austrian Open kommer att genomföras; men Österrike har det enklare
med sitt geografiska läge i Europa än vad Sverige har. Det är många som kan ta sig dit med bil och
slipper flyg/färja.
Fråga från deltagare: Kommer våra små tävlingar att försvinna? Thomas tror på ett meningsfullt
tävlande framöver, vi behöver arrangera tävlingar som attraherar spelare med jämbördiga möten
och ett lockande upplägg. Stortävlingar som Ängbys Internationella blir nog kvar, medan
”mellanmjölkstävlingar” försvinner och istället kommer vi kanske fram med små zontävlingar dit man
reser med korta avstånd.
Thomas berättar att man eventuellt kommer att slå ihop VM i Houston 2021 med VM i Busan 2020,
dvs att man i Sydkorea spelar både lag- och individuell tävling. Om det ens går att genomföra ett
VM…
Sportchef Mikael Andersson:
Sweden Tour är ett nytt koncept, det innebär elittävlingar med en relativt stor ekonomisk investering
som bygger på ett system där startavgifterna procentuellt fördelas till arrangör/SBTF.
U20 samt elitklasser för herrar & damer spelades vid den första tävlingen i Köping. Det var bra klass
på domarna på söndagen. Vi siktar också mot hög klass på domarna vid finalen i Eslöv den 18-20
december, dit vi hoppas att man kan kalla förbundsdomare i stor utsträckning.
Den satsning som vi gör på nya konceptet Sweden Tour innebär också att vi vill att spelarna ska få
möjligheter att tävla även på sommaren! Det är SBTF som lägger datumen för Sweden Tour. Inget
beslut har ännu fattats vad gäller kvalitet/klass på domarna överlag men med en satsning på
elittävling så följer önskad satsning på domarna med.
Årets nyheter - Rebecca Bergfeldt
Information om nya spelregler, tävlingsregler, seriebestämmelser, pingisligamanual, Covid19riktlinjer för domare förmedlades av Rebecca. Se bildspel för vidare information. Bl.a. riktlinjerna är
ett ”levande dokument” och vissa justeringar har gjorts sen presentationen. Dessa
förändringar/uppdateringar informerar vi om i särskild ordning.
Konvent 10-11 oktober 2020
Marie Sundling berättar att planen är att genomföra ett fysiskt konvent i Köping 10-11 oktober. En
station under de båda dagarna kommer att vara en möjlighet för domaransvariga och domare att
prata om hur samverkan mellan distrikt kan förbättras, hur ska distriktsansvariga arbeta, vilken är
den minsta gemensamma nämnaren och vilka riktlinjer och rekommendationer ska vi ha? Samverkan
och utveckling är viktiga förutsättningar för att verka för en hög och enhetlig kvalitet på
domarinsatser överallt i Sverige.
Mobil – ett etiskt dilemma?
Fernando Castro Paredes guidar oss i tankar kring mobiltelefonens vara eller inte vara i
matchsammanhang. Vi rekommenderar, med respekt för spelare och kollegor, mobilfritt i hagen. Att
undvika mobiler i hagen hör till domarens ansvar när det kommer till SBTF:s värdegrund – ”rent spel”
och fokus på domaruppgiften till 100%. Enklare tidtagarur finns att köpa i handeln och
domarkommittén kommer att verka för att vi får med tidtagarur i domarkit i webbshoppen framöver.

Domarkommitténs arbetsuppgifter:
Domarkommittén startades i början av året och har för närvarande nio medlemmar med spridning
och kännedom över en stor del av landet:
Nora Khidir, Svenska Bordtennisförbundets styrelses representant, Stockholm
Marie Sundling, Göteborg och även domaransvarig i distriktet
Patrik Andersson, Södermanland och även domaransvarig i distriktet
Ingrid Bogren, Göteborg, internationell domare
Rebecca Bergfeldt, Eskilstuna, internationell domare
Fernando Castro Paredes, Stockholm, nybliven internationell domare
Gunnar Holmstedt, Skåne, domaransvarig i distriktet, internationell domare
Ingela Lundbäck, Norrland, kanslist på Norrlands BTF, nybliven internationell domare
Marit Brodd Almgren, arbetar på SBTF med utvecklings- och utbildningsfrågor
Kommitténs uppdrag är att ”ansvara för nomineringar, internationella kontakter samt
domarkonferenser samt att ta fram och initiera domarutbildningar”. Under resans gång har
uppdraget utökats och just nu arbetar kommittén också bl.a. med följande frågor:
Marie Sundling: Utbildningar: SBTF:s tränarutbildningar moderniseras och digitaliseras. Det pågår ett
utvecklingsarbete för att uppdatera även domarutbildningarna framgent.
Patrik Andersson: En motion i syfte att utveckla flera domarfrågor antogs på förbundsmötet 2019
(punkt 16 f i förbundsmöteshandlingarna) och arbete pågår med kartläggning över läget i Sverige för
att få överblick och kunna arbeta med adekvata utvecklingsbehov.
Ingrid Bogren: 1) Önskemål och behov av att ta fram ett enhetligt domarsystem för pingisligan för
damer och herrar 2) Önskemål om att ta fram ett förslag på domarkompetens när det kommer till
Sweden Tour-konceptet  tänkbara motioner inför kommande förbundsmöte 2021
Marit Brodd Almgren: SBTF och domarkommittén arbetar för fler digitala mötesplatser och
sammanhang framöver t.ex genomgång av nyheter inför start av pingisligan, ÖD-roll och
utvecklingspotential, case/svåra fall – diskussion och dialog med Thomas Wadsten, utbildningsfrågor
där distriktsdomarutbildningen står i fokus
Rebecca Bergfeldt: Marknadsföring av domarfrågor och domarens uppdrag och rekrytering av nya
domare, kompetensutveckling för att behålla domare behövs. Ny hemsida, lyfta fram domarfrågor,
vara proaktiva, ta fram marknadsföringsmaterial, skapa t.ex. en Facebookgrupp för domarfrågor är
delar av utvecklingsarbetet.
Domarkommittén tar gärna emot frågor, synpunkter och förslag, vänd dig gärna till någon i
kommittén om du vill.
Mikael Nord – utsedd till Sveriges bästa hockeydomare de senaste fem åren… !
(En föreläsning på ca en timme är inte lätt att återge i text, men här kommer några viktiga budskap
från Mickes föreläsning.)
Hur blev jag domare? Det började med att jag var en ”för dålig” spelare och att faktiskt någon
frågade mig…

Är heltidsanställd av Svenska Hockeyligan. Som domare får man inga hejarop eller en klapp på axeln.
Hör du inget, har du varit helt okej eller faktiskt bra!
Det är ett serviceyrke, vi är en del av sport/spel där vi inte ska ha huvudrollen. Vi är där för att leda
och fördela jobbet på isen. Publiken vill ha bra underhållning. Vårt ansvar är att vara rättvisa och det
har vi varit när två lag känner att de blivit behandlade på bra vis.
Hur gör vi det rättvist? Genom ”bra regelkunskap”. Med en bra grund kan vi också göra avstick ifrån
reglerna, ha en känsla och touch för vad som händer på planen. De där gråzonerna är svåra…
Det är viktigt med fortbildning! Hockeydomarna i SHL träffas i Teams kring tolkningar och regler samt
att man har en fysisk träff 1 gång/månad som pågår under en dag. Vi är olika, men målbilden måste
vara ”så nära varann som möjligt”.
Vi ska ha respekt för spelare och ledare. Annars får vi inte själva respekt tillbaka. Tappa inte
fattningen, var ute i god tid. Håll en bra samtalsnivå till varandra. Publiken accepterar inga dåliga
domare, vi måste vara 100% spot-on hela tiden.
Självförtroende är en egen känsla. När man skapat de bästa förutsättningarna (förberedelser) för att
lyckas! Äta, dricka, träna, scouta lagen. Bra domarskap bidrar till återväxt.
Man måste lyssna för att också ha rätten att tycka. Kommunikation är A och O. Var trevlig hela tiden,
tills det är dags att inte vara det… Ett tips kan vara: Ställ kontrollfrågor; är det så här du menar?
Lyssna på andra inom sporten; materialansvarig, publikvärd, supporter, kompis, förälder, för att lära
mer om dig själv och din domargärning. Tänk på kroppsspråk, framtoning (varför skrattar jag aldrig
på isen?)
Man ska inte bemöta människor i affekt. Håll dina egna känslor utanför. Bemöt inte på aggressivt
sätt, vinn förtroende och respekt istället. Tänk på vad du vill ha ut av en
kommunikation/argumentation. Motparten vill påverka ditt nästa beslut… Styr diskussionen dit du
vill ha den!
Prata om mjuka värden, dela med dig av känslor. Hockeydomarna har fortbildning i bl.a. frågor som
psykologi, ledarskap och media.
Att vara hockeydomare är att ha världens bästa ståplatsbiljett, att få vara på isen när det händer!
Avslut
Vi tackar för att så många domare har tagit sig tid och deltagit på konferensen, att deltagarna har
ställt frågor och svarat på omröstningarna som publicerades under dagen.
Vi uppmanar er att svara på den utvärdering som kommer att skickas ut efter konferensen, då har vi
chans att utvecklas vidare och förbättra upplägg och program till ett kommande år.
Häng på de digitala möten som anordnas för domare framöver, nästa träff för pingisligadomare är
tisdag 8 september kl. 18:30-19:30. Ingrid och Marit håller i träffen.
Glöm inte att anmäla dig till konventet i Köping 10-11 oktober!
Hoppas att vi ses vid nästa års domarkonferens, 21-22 augusti 2021!
Vid tangenterna//Rebecca och Marit

