INFORMATION FRÅN SVENSKA
BORDTENNISFÖRBUNDETS DOMARKOMMITTÈ

1 oktober 2020
HEJ FÖRBUNDSDOMARE I SVERIGE!
Just nu vill vi, i domarkommittén och från Svenska Bordtennisförbundets, SBTF:s, kansli,
informera om några delar som vi tror kan vara intressanta och nyttiga för dig som
förbundsdomare. OBS! Läs längst ner om den nya belagslistan, LARC.
DOMARKOMMITÉ
En domarkommitté har startats i inledningen av 2020 med nio medlemmar från olika delar
av Sverige och med styrelse- och kanslirepresentanter. Vi har som ambition att arbeta med
olika utvecklingsfrågor men vi behöver också skotta där vi står och producera ”måstematerial”. Hör gärna av dig till någon av oss om du vill hjälpa till med någon fråga, har egna
frågor eller förslag.
Nora Khidir: nora.khidir@svenskbordtennis.com
Marie Sundling: marie.sundling@svenskbordtennis.com
Ingela Lundbäck: ingela.lundback@svenskbordtennis.com
Ingrid Bogren: ingrid.bogren@svenskbordtennis.com
Rebecca Bergfeldt: rebecca.bergfeldt@svenskbordtennis.com
Patrik Andersson: patrik.andersson@svenskbordtennis.com
Fernando Castro Paredes: fernando.castro.paredes@svenskbordtennis.com
Gunnar Holmstedt: gunnar.holmstedt@svenskbordtennis.com
eller till undertecknad.
CORONARIKTLINJER FÖR DOMARE
Nu har bordtennisens tävlingssäsong i Sverige startat sedan någon månad tillbaka. Nyligen
uppdaterades SBTF:s coronaprotokoll med bl.a. ”Riktlinjer för domare”. Dessa hittar du
längst ner i coronaprotokollet.
DOMARKONFERENS 2020
Vi har anordnat en digital domarkonferens den 22 augusti med drygt 30-talet deltagare. Läs
gärna mer om konferensen här.
Nästa års konferens kommer att arrangeras 21-22 augusti 2021, förhoppningsvis fysiskt i
Köping. Välkommen då!
DOMARINFO INFÖR START AV PINGISLIGAN
Vi har anordnat ett digitalt möte med 60-talet PL-domare under ledning av Ingrid Bogren och
Rebecca Bergfeldt 8 september. Syftet var att delge information inför starten och svara på
frågor. Läs mer här.
NY BELAGSLIGA, LARC
Ta del av den information som nns på hemsidan, gäller från 1 oktober 2020.
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KARTLÄGGNING AV DOMARE VID SERIEMATCHER
SBTF kommer, genom några medlemmar i domarkommittén, inom kort att skicka ut frågor/
enkät till arrangörer av seriesammandrag och matcher i de nationella serierna. Syftet är att
kartlägga vilka som dömer de olika matcherna, vilken kompetens och utbildningsnivå de har.
Detta för att kunna stötta med ytterligare utbildningsinsatser, mentorskap och få större
möjligheter att kontakta dessa domare.
KONVENT 2020
Vi kommer att hålla ett konvent i Köping nästa helg, 10-11 oktober, där kommer en station
den ena dagen att vara ett ”domarforum”, en mötesplats för domare. Vi sammanfattar
därefter vad som diskuterats i forumet.
UTBILDNINGSFRÅGOR
Senaste förbundsdomarutbildningen hölls den gångna helgen i Helsingborg i samband med
Rekordspelen. Läs mer på hemsidan här.
Nästa förbundsdomarutbildning planeras till slutet av januari i Borås i samband med
Söderspelen.
Vi planerar för en digital träff under ledning av internationella överdomaren
Thomas Wadsten, en kväll i november, där vi tänker oss att lyfta särskilt svåra frågor och
fall. Håll ögonen öppna så kommer vi med inbjudan framöver.
HEMSIDAN – FULL MED INFO
Vi har en domarsida på SBTF:s hemsida, du hittar den under ”Tävling”. Välkommen att hålla
koll!
Vi återkommer i någon form med ny information längre fram.
Allt gott och lycka till med dina domarinsatser 2020/2021.
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