Noteringar från domarkonferensen den 1 oktober 2017
Deltagare:
Distrikt GBBF:

Åke Börjesson (HÄL)
Bengt Carlsson (LAN)
Elwi Carlsson (GOT)
Ingemar Norder (KÅL)
Gerd Persson (BAS)
Gunnar Rendefors (VPC)
Henrik Roolf (LAN)
Britt-Marie Wiezell (LAN)

Distrikt HSBF:

Douglas Adolfsson (VAR)
Sven-Gunnar Andersson (FUR)
Berit Larsson (KUN)
Jörgen Wallman (KUN)

Distrikt WDBF:

Lennart Andersson (FGR)
Gunhild Carlén (SSÖ)
Jan Lehtonen (SSÖ)
Kjell Petersen (KIF)
Bertil Tunje (POM)
Gerd Tunje (POM)

Konferensledare:

Roger Smedenfedt (BHM), internationell domare

Svenska Bouleförbundet

Anders Holmberg (PEK), ordf. i SBF:s domarkommitté

GBBF styrelse:

Bert Nilsson (SKT), ordf.
Agneta Ohlsson (KÅL), sekr.
Ove Olsson (USK), kassör
Doris Lundin (USK), ledamot
Lisbeth Örgård (HIN), ledamot

GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till årets andra domarkonferens, som
hölls i Skatås Bouleklubbs lokaler på Lilla Regementsvägen 29, Göteborg (Kviberg).
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Konferensen inleddes med en kort presentation av deltagarna. Som framgår av deltagarförteckningen
ovan, deltog domare från distrikten GBBF. HSBF och WDBF.
Därefter överlämnades ordet till konferensledaren Roger Smedenfeldt vid sin sida hade han Anders
Holmberg, ordförande i SBF:s domarkommitté.
Anders Holmberg hade sammanställt tio frågor, som inkommit till SBF:s domarkommitté. Frågorna
bifogas dessa noteringar.
Roger tyckte att de nya reglera anammats bra av spelarna. Bra med gult, orange och rött kort. Det blir
tydligt för spelarna. Gult kort delas ut vid första varningen. Vid varning två blir det orange kort samt
annullering av klot. Rött kort innebär uteslutning eller diskvalifikation. Korten kan beställas i SBF:s
webbshop.
Tidsöverträdelse är en varning till hela laget. Vid första varningen blir det gult kort, vid andra orange och
vid tredje tidsöverträdelsen blir det rött kort. Laget utesluts och poängställningen blir den som gällde vid
uteslutningen.
En hel del diskussion om lyft av ring om medspelarna har klot kvar. Om ringen endast är lyft i ena änden,
men den bakre kanten ligger kvar på marken, är kloten då förverkade? Eller ska ringen vara helt lyft för
att medspelarnas kvarvarande klot ska vara förverkade. Här gick åsikterna lite isär. Enligt reglerna har
man inte rätt att kasta resterande klot, om ringen är lyft. Oftast har domaren inte sett händelsen. Här bör
man nog hellre fria än fälla. Om markeringen av ringen finns kvar tyckte Roger och Anders H att det är
OK att lägga tillbaka ringen.
Douglas Adolfsson betonade vikten av att domarna försöker döma så likvärdigt som möjligt och tolkar
reglerna så lika som möjligt. Kan vara svårt ibland, eftersom alla situationer som uppstår, inte är identiska.
Viktigt också att domarna är tydliga i sitt domslut och motiverar sina beslut.
Regeln om endast ett lilleutkast har mottagits mycket positivt. Påskyndar spelet. Efter ett icke godkänt
lilleutkast får motståndarlaget placera lillen där man vill ha den, men inte droppa den. Om man droppar
den, kan den flyga iväg. Vid felaktigt placerad lille får man placera om den, men man får en varning.
Om lillen vid delad bana kommer för nära lagen som spelar bredvid, kan det lag som kastat ut lillen, flytta
den, om båda lagen är överens.
Man kan få dispens för täckta skor. Dispens söks hos SBF:s mot uppvisande av läkarintyg. Dispensen
gäller i tre år och därefter måste man söka ny dispens. Man kan även söka dispens om man t.ex. har dålig
balans. Dispens ska visas upp för tävlingsledaren och domaren före spelstart. Om man strax före en
tävling t.ex. råkar ut för en fotskada, som är av tillfällig art, och som gör att man inte kan ha täckta skor
under tävlingen i fråga, måste man vända sig till domaren och be om dispens.
Har man inte dispens från kravet på täckta skor, måste man spela med sådana.

Sidan 2 av 5

Vid särspel vad händer, om klot hamnar helt lika? Då får man spela en omgång till.
Enhetlig klädsel: Än en gång var denna fråga på tapeten. Vid årets SM blev ett lag diskvalificerat på grund
att man inte hade enhetlig klädsel. Laget hade aldrig tidigare deltagit i SM och man var enda laget från sin
klubb som deltog i SM. Deras klubb hade inte informerat dem om vad som gäller beträffande klädsel.
Domslutet var korrekt, men kanske inte så pedagogiskt rätt, då man kunde ha löst problemet på plats.
Tävlingsjuryn borde ha kontaktats och man kunde ha löst det hela genom att använda SM-tröjor och
trycka deras klubbnamn på tröjorna. Det hade gått att fixa. Laget överklagade domen och fick tillbaka
startavgiften och blev nöjda.
Det finns förslag om att man ska kunna utdöma böter till klubbar, om deras spelare inte har enhetligt
klädsel. Kommer att komma in i tävlingsbestämmelserna. Det är viktigt att klubbarna informerar sina
spelare om vad som gäller vid tävlingar.
De nya svartvita domarkläderna kommer att gälla från och med den 1 januari 2018 enligt beslut av
Förbundsstyrelsen. En domarkeps bör tas fram, så att domaren syns ordentligt. Många klubbar har idag
svart-vita klubbkläder och då syns inte domaren så bra.
Domaren bör se vårdad ut.
WDBF ger idag ett bidrag på 500 kr till sina domare för inköp av domarkläder.
Roger och Anders H tyckte att om man har klarat sin domarutbildning borde man få en domartröja.
Gunnar Rendefors tog upp frågan om ev. milersättning och mat till domare utöver domararvodet. Det
varierar lite mellan distrikten. Det är upp till varje distrikt att bestämma vilken ersättning man vill betala.
För nationella och internationella tävlingar gäller andra regler. Domaren bör i förväg göra klart med
arrangören om vilken ersättning hen vill ha. Milersättningen är idag 18:50/mil.
GBBF tar upp Gunnars fråga i samband med möte med de fyra distrikten (GBBF, HSBF, WDBF och
ÖSBF) den 14–15 oktober.
GBBF betalar 700 kr i domarersättning till klubb i distriktet som anlitar extern domare. Det är bra om
domare inte bara dömer i sin hemmaklubb. Domaransvarig i resp. distrikt har ett ansvar att se till att
domarna dömer även i andra klubbar.
Domare på sociala medier: En domare får inte kritisera en annan domare. Att kommentera andras
domslut på t.ex. Facebook bör undvikas.
Många spelare agerar som domare. Det är inte bra. Det är domaren som dömer.
Får ospelade klot ligga på banan t.ex. bakom ringen? Det finns inget skrivet om detta, men ur
säkerhetssynpunkt bör ospelade klot ligga utanför dödlinjen för att undvika att någon råka trampa eller
snubbla på dem.
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May-Britt Andersson (SKA) tog vid domarkonferensen den 3 mars i år upp en incident gällande en tävling
där hon var domare. De båda finallagen brydde sig inte om att spela final utan delade på prispengarna och
åkte hem utan att meddela domaren. Fallet anmäldes till Södra Disciplinnämnden. Spelarna dömdes till
böter. Man har dömt både efter SBF:s och RF:s regelverk. Domen är överklagad.
Vi bör införa tidsbegränsningar för att få fler 65+-spelare att vilja spela i öppen klass. Det är inte rimligt
att hålla på till långt fram på kvällen.
Kan man ha tidsbegränsade matcher i Svenska Cupen V65 kval? Det bör inte möta några hinder.
Hur blir poängräkningen vid walk over? Svar: 13–0. Vid tävling som spelas som Monrad och där det är
ojämnt antal lag, blir resultatet för det lag som står över en match 13–7. Vad händer om ett lag i Monrad
måste lämna walk over mitt under pågående spel? Svar:???
När det gäller seriesammandrag får man inte byta från en högre till en lägre division, men man får gå från
en lägre till en högre, men moraliskt är det inte riktigt OK. Det bör ses över att man inte under samma
seriesammandrag ska kunna byta mellan divisioner.
När det gäller propagandatävlingar kan man endast lägga in licensierade spelare i SBF online. Det är lite
missvisande, då man på grund av detta inte kan se totala antalet anmälda spelare.
Varför har vi domarrapporter? Anders H läser varenda domarrapport. Dessa blir bättre och bättre och SBF
har stor nytta av dem. Anders H vill gärna veta vem som var tävlingsledare, vilka som var med i
tävlingsjuryn, antal lag samt vilka varningar som delades ut. Gärna även information om hur det var med
servering och toaletter.
Åldersdiskriminering när det gäller nationella domare. Åldersgränsen går vid 69 år. Anders H har utnyttjat
många s.k. ”överåriga” domare för förbundstävlingar. Man kan söka dispens för att få fortsätta som
nationell domare.
Domarutbildning och domarkonferens äger rum i Stockholm 18–19 november. Utbildning till domare och
nationell domare äger rum under lördagen och domarkonferensen på söndagen, då man också fastställer
domare till de olika förbundsarrangemangen 2018.
Mobiltelefon: Eftersom man inte får använda mobiltelefon under pågående match är svaret på fråga 4) i
bilagan inte korrekt. Man får inte använda App M–Mesure under tävling.
Tävlingsjuryn stannar oftast inte kvar till tävlingens slut. Om någon i tävlingsjuryn inte kan stanna kvar,
bör en ersättare utses. Tävlingsjuryn utses i samråd med domaren. En ordförande i tävlingsjuryn ska utses,
vilket sällan görs. Tävlingsledaren ska inte ingå i tävlingsjuryn.
Regelboken finns att beställa i SBF:s webbshop. Kostar 40 kr.
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Nyutbildad domare bör få regelbok, domartröja samt varningskort.
I domarregistret i SBF online saknas e-postadresser.
Konferensens avslutande
Bert Nilsson avslutade mötet med att tacka deltagarna för mycket givande diskussioner. GBBF har för
avsikt att fortsätta med sina domarkonferenser och nästa domarkonferens kommer att äga rum i början på
nästa år.
Bert tackade Roger Smedenfeldt, som lett dagens konferens på ett mycket bra och positivt sätt samt hans
bisittare Anders Holmberg, som bidrog med många värdefulla och kloka synpunkter
Vid pennan för GBBF:
Agneta Ohlsson

Bilaga: Tio frågor till SBF:s domarkommitté
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