INFORMATION FRÅN SVENSKA
BORDTENNISFÖRBUNDETS DOMARKOMMITTÈ

27 november 2020
HEJ ALLA FÖRBUNDSDOMARE!
Bistra tider för oss alla på olika sätt. När det kommer till pingisen i Sverige är det för tillfället
tävlings- och serieuppehåll. Vi vill ändå passa på att sprida information till dig som domare
på det här sättet. Vi skickade det förra massutskicket till alla förbundsdomare den 1 oktober
2020.
DOMARKOMMITTÉN
Vi informerade om domarkommittén i förra nyhetsbrevet och nämnde aldrig att Gunnar
Holmstedt också ingår i kommittén, det har han gjort sedan starten men hans namn och
kontaktuppgifter kom inte med i förra utskicket i oktober. Gunnar hittar du på:
gunnar.holmstedt@svenskbordtennis.com.
Styrelsens representant i domarkommittén, Nora Khidir, har yttat utomlands för nya
spännande utmaningar när det kommer till arbetet. Nora har fått ny tjänst i Abu Dhabi,
Förenade Arabemiraten. Det betyder att hon just nu avsäger sig uppdraget i
domarkommittén. Vem som eventuellt blir styrelsens representant i domarkommittén
framöver får vi återkomma om.
UPPDATERING AV CORONAPROTOKOLLET
Svenska Bordtennisförbundets, SBTF:s, krisgrupp har den 18 november beslutat att tävlingar
och seriespel skjuts upp och yttas fram, med planerad start 1 februari 2021. Multiboll i
Pingisligan herrar har återinförts. Den främsta motiveringen är tidsbesparing. Tillsvidare
körs multiboll utan bollsamlare och uppgiften läggs istället över till assisterande domare.
Domarkommittén ser här att beslutet rent praktiskt är en utmaning att genomföra för
assisterande domare och det är viktigt att domaren gör sitt bästa utifrån de givna
förutsättningarna. Här hittar du senaste versionen av SBTF:s coronaprotokoll.
UTBILDNING/KOMPETENSUTVECKLING
Konvent i Köping oktober 2020:
10–11 oktober arrangerades konventet i Köping, den här gången fanns möjlighet att följa
programpunkterna från stora scenen i Forumteatern digitalt. Vid sidan av gemensamma
programpunkter anordnades ett antal mindre mötesplatser där till exempel “domarforum”
bevistades av ett 10-tal personer under guidning av Nora Khidir och Marie Sundling.
Deltagarna ck möjlighet till att ställa frågor och diskutera aktuella spörsmål. Du kan läsa
mer om konventet i allmänhet på hemsidan och i kommande nummer av tidningen Pingis nr
4 2020.
Svåra fall/Bedömningsfrågor – dialog med Thomas Wadsten:
En digital dialog om svåra fall och olika bedömningsfrågor kommer att anordnas onsdag 20
januari kl. 18-21, inkl. raster och bensträckare. Thomas Wadsten, vår internationella
överdomare, kommer att vara guide och ciceron under kvällen. Inbjudan till den digitala
träffen, som sker via Teams, hittar du här.
Träffen kommer att vara kostnadsfri men du behöver anmäla dig för att vi ska kunna skicka
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ut länk till mötet. Du uppmanas att skicka in dina frågor och svåra fall i samband med din
anmälan, det kommer att göra utvecklingstillfället givande för både dig och
dina domarkollegor.
Facebook-grupp för bordtennisdomare:
SBTF:s domarkommitté har startat en Facebookgrupp för dig som är licensierad, utbildad
och aktiv domare. Syftet är att skapa en mötesplats för utbildade bordtennisdomare och
bidra till gemenskap och samsyn på domarrollen. En plats för goda idéer och med hopp om
att bli ett efterlängtat komplement till hemsida och årliga domarkonferenser.
Facebookgruppen är också tänkt som ett forum för att diskutera olika domarfrågor och
svåra bedömningsfall. Inledningsvis vänder vi oss till förbundsdomare. Varmt välkommen
att gå med och vara aktiv!
Länk: https://www.facebook.com/groups/bordtennisdomare
Förbundsdomarutbildning:
Nästa förbundsdomarutbildning var planerad att genomföras i samband med Söderspelen i
Borås i januari 2021. Av förklarliga skäl kommer den inte att genomföras då utan planeras
längre fram.
Ny utbildningsplattform:
En ny, helt digital, bordtennistränarutbildning Bas har tagits fram och kommer att lanseras i
SBTF:s nya utbildningsplattform i samarbete med SISU/Idrottsböcker. Även första nivån
avseende domarutbildningar – klubbdomarutbildning – kommer att tas fram i samma
tappning. Även den planerar vi att publicera helt digitalt.
Nya distriktsdomare:
Trots pandemitider har era av distrikten lyckats utbilda nya distriktsdomare under hösten
2020. Hittills har följande distrikt (kursledare inom parentes) genomfört/planerat
utbildningar:
Södermanlands BTF (Joakim Lindholm), Nordöstra Svealands BTF (Jonny Österman),
Stockholms BTF (Marie Egertz), Göteborgs BTF (Marie Sundling) och Norrlands BTF (Ingela
Lundbäck).
Nya internationella domare:
Något som vi, sent omsider, vill uppmärksamma dig på är att i slutet av juni ck Sverige två
nya internationella domare i form av Ingela Lundbäck och Micael Godtman, som båda
klarade av det internationella provet som erbjöds digitalt via ITTF. Även Fernando Castro
Paredes är ny internationell domare och med anledning av sitt colombianska ursprung är
han domare för Colombia i internationella sammanhang. Läs gärna artikeln på hemsidan.
DOMARPRODUKTER I WEBBSHOP
Tidtagarur:
Vid domarkonferensen i augusti pratade vi om vikten av att, som domare, använda ett
särskilt tidtagarur och att undvika mobiltelefon för tidtagning. Vi har tagit fram ett bra och
prisvärt tidtagarur, med SBTF:s logga tryckt på baksidan, och informationen från Sporrong,
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som handhar webbshopen, är att produkten är godkänd till fabriken “och det borde inte dröja
länge innan leveransen är på väg”.
Domartröjor:
Två av storlekarna av den långärmade modellen är slut, Medium och Large. Eftersom SBTF
arbetar för en ny, bra lösning, som förhoppningsvis ska vara klar inom några månader, har vi
bestämt att inte fylla på med er av nuvarande modell. Som alternativ – beställ en
kortärmad tröja eller försök att låna av en domarkollega.
Näthöjdsmätare:
Påfyllning av webbshopen är på gång.
Regelsamling:
Årets regelsamling för säsongen 2020/2021 nns ännu inte i webbshopen, p.g.a.
omständigheter som har att göra med pandemin. Nytt pris är 70 kr/st. Regelsamlingen är
skickad från kansliet den 25 november och vi räknar med att den inom kort återigen nns att
beställa. Så länge nns den uppdaterade varianten på hemsidan.
Observera att den digitala regelsamlingen på hemsidan uppdateras löpande med rättelser
och korrigeringar.
HEMSIDA/INFORMATION/KOMMUNIKATION
Hemsidan:
SBTF planerar för en ny hemsida, som vi väntar med spänning på. Vi gör därför inga stora
uppfräschningar när det gäller domarsidan i nuläget. Därmed inte sagt att vi ska ha felaktiga
uppgifter där. Med andra ord, upptäcker du något som du saknar eller är felaktigt, hör av dig
till marit.brodd.almgren@svenskbordtennis.com så justerar vi det som behövs.
På hemsidan nns sedan oktober en box, Pingisnytt, SBTF:s informationsbrev för alla
pingisintresserade. Du kan prenumerera på informationsbrevet som kommer ut löpande.
Avvikelserapportering från arrangemangsansvarig domare i Pingisligan:
Hittills har en (1) avvikelserapport inkommit in till SBTF angående matcher som spelats i
Pingisligan hösten 2020. För att vi alla ska hjälpas åt att fortsätta förbättra evenemanget
Pingisligan by STIGA är det viktigt att du som arrangemangsansvarig domare a)
kommunicerar de avvikelser som uppstår med arrangörer och b) rapporterar de avvikelser
som du noterar utifrån riktlinjerna i manualen för Pingisligan. Det är viktigt att observera att
avvikelser också kan vara positiva avvikelser. Skriv rapporteringen med ett klart, enkelt och
tydligt budskap för att kommuniceringen med arrangörsföreningen i nästa led ska gå snabbt
och smidigt.
Fel i faktarutan i tidningen Pingis nr 3, 2020:
Det smög sig in en felaktig formulering i en faktaruta avseende spelsystemet i Pingisligan by
STIGA för damer i tidningen Pingis nr 3 2020. Formuleringen gällde vilka spelare som får
delta i den avslutande tie-breakdubbeln. Nedan följer den korrekta formuleringen hämtad
från regelsamlingen. Felet kommer att rättas i kommande nummer av Pingis, nr 4 2020.
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25.3 TIEBREAK
En match som slutar oavgjort i grundserien eller slutspelet för Pingisligan herrar eller
Pingisligan damer skall avgöras med tiebreak.
Respektive lagledare tar ut varsitt dubbelpar bland de maximalt fyra spelare som nns
uppsatta i laguppställningen.
För Pingisligan damer nns det en begränsning i att den spelare som är högst rankad i
respektive lag får endast delta i dubbelmatchen om spelaren tidigare i lagmatchen spelat
maximalt två singelmatcher. Rankingen bestäms av gällande Sverigeranking
(datarankingen). En ny spelare som inte nns med på Sverigerankingen och samtidigt är
bland de 300 bästa på gällande världsranking skall placeras som etta i lagrankingen under
förutsättning att det inte nns någon spelare i egna lagets laguppställning som är bättre
placerad på världsrankingen. En eventuell protest mot vilka som får spela i dubbelmatchen
noteras på matchprotokollet. En protest avgörs i efterhand av SBTF som kan ändra
resultatet eller bestämma att omspel av hela lagmatchen skall ske om regelbrott begåtts.
Dubbelmatchen avgörs i bäst av tre set. En time out kan tas av vardera paret och det sker ett
sidbyte i tredje set.
Uppdatering i Seriebestämmelserna paragraf 7:
”Protest mot tävlingsförhållanden, material, giltighet av seriematch samt representationsrätt
skall skriftligt sändas till SBTF inom en vecka räknat från matchdagen. Protest mot spelares
rangordning i lagmatch i Superettan herrar skall göras innan lagmatchen startat till domare
som noterar protesten på matchprotokoll. I protestskrivelsen skall noggrant anges
anledningen till protesten. Sådan protest avgörs av SBTF.”
Texten har ändrats och justerats med följande tillägg: “Protest mot vilka som får spela i
dubbelmatchen i Pingisligan damer noteras på matchprotokollet."
TREVLIG ADVENT OCH ETT BRA AVSLUT PÅ 2020!
Domarkommittén önskar alla läsare en trevlig advent och ett bra avslut på året 2020. Vi tar
nya tag 2021 och planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev i januari nästa år.
Allt gott och ta hand om er!
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