Noteringar från domarkonferensen den 4 mars 2018
Deltagare:
Distrikt GBBF:

Bengt Carlsson (LAN)
Elwi Carlsson (DEB)
Anja Lysén (HÄL)
Ingemar Norder (KÅL)
Gerd Persson (BAS)
Henrik Roolf (LAN)
Britt-Marie Wiezell (LAN)

Distrikt HSBF:

Ove Johansson (FFP)
Berit Larsson (KUN)
Eddie Segerström (ONS)

Distrikt WDBF:

Lennart Andersson (ÖDE)
May-Britt Andersson (SKA)
Bengt Askvid (KIF)
Jan Lehtonen (SSÖ)

Konferensledare:

Roger Smedenfeldt (TRX), europeisk domare

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 första domarkonferens, som
hölls i Skatås Bouleklubbs lokaler på Lilla Regementsvägen 29, Göteborg (Kviberg).
Konferensen inleddes med en kort presentation av deltagarna. Som framgår av deltagarförteckningen
ovan, deltog domare från distrikten GBBF. HSBF och WDBF.
Första punkten på dagordningen var ”Domarens roll under tävling”. Domarens uppgift är inte bara att
döma. Hen ska också kontrollera om det finns rökruta, handikapptoaletter, hur cafeterian fungerar, att det
finns en tävlingsledare samt tävlingsjury. Han bör även kontrollera banorna. Domaren och tävlingsledaren
får inte ingå i tävlingsjuryn. Det ska vara ojämnt antal i tävlingsjuryn, som vanligen består av 3 eller 5
personer. Domaren utser inte tävlingsjuryn. De som ingår i tävlingsjuryn bör lämna sina telefonnummer så
att de kan nås, även om de har lämnat tävlingen, vilket ofta sker efter avslutat spel.
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Efter tävlingen ska domaren skicka in domarrapport. I domarrapporten bör anges vilka som ingått i
tävlingsjuryn.
”Regeln om ringen”: Har man lyft upp ringen innan omgången är klar, har laget förverkat sina klot. Om
man inte markerar ringen, får man en varning. Vid två varningar tas ett klot bort i nästa omgång.
Annullering av klot sker i första hand genom att den felande spelaren eller laget i påföljande omgång får
spela med ett klot mindre än normalt. I andra hand, exempelvis då det kanske inte blir någon mer
omgång, annulleras det senaste spelade klotet. (Domarhandboken §35).
Vid samlingen är det bra, om man talar om vad som gäller angående ringen.
Diskussion angående mätning. Spelarna bör inte stå och hänga över domaren när denne mäter. Spelarna
bör hålla sig på c:a 2 meters avstånd.
Så snart ändringar sker i domarreglerna bör information om detta skickas ut till samtliga domare.
Ny skrivning i domarhandboken angående ogiltigt lilleutkast. ”Den exakta innebörden av ordet
”placera” föreskrivs inte, så det är tillåtet att placera ut lillen på valfritt sätt”
Man får inte ha så grova linjer att det påverkar spelet. Grövre snören kan påverka spelet negativt.
Berit Larsson, KUN, undrade om man får stödja sig på en krycka, när man kastar ut ett klot. Roger
Smedenfeldt visste inte säkert hur det är med detta och lovade ta reda på detta. Om man av någon
anledning behöver söka dispens, söker man denna hos SBF:s tävlingskommitté och skickar med
läkarintyg. Dispensen gäller i tre år. Dispensen ska visas upp för tävlingsledning och domare för att gälla.
Varningar: Vid första varningen visar domaren ett gult kort. Vid andra varningen visas ett orange kort,
vilket innebär annullering av det spelade klotet eller ett klot som ska spelas. Vid tredje varningen visas ett
rött kort, vilket innebär att den felande spelaren utesluts för resten av matchen. Gäller det en
lagbestraffning diskvalificeras hela laget.
Hur stort är ett spelområde, om det inte finns några linjer? Om lillen förflyttas över en bana är den
giltig. Går den över två banor är den ogiltig.
Till spelområdet hör också toaletter, sittytor, gräsytor m.m. Rökruta ska vara utanför spelområdet.
Om man måste gå på toaletten under pågående match, måste man meddela domaren detta. Man bör också
spela färdigt sina klot. Man bör också hålla i minnet att man kan råka ut för ”enminutsregeln”.
Tidsbegränsade matcher ska spelas på markerade banor.
Hur göra ”domarutbildningen” enklare/lättare? Är det rimligt att man går utbildningen ena dagen och
tenterar dagen därpå? För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man ha spelat boule en längre tid
samt läsa på reglerna innan utbildningen. Kraven kan inte sänkas, men det kanske vore en god idé att ha
några utbildningstillfällen varvat med praktik innan tentamen.
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Roger Smedenfeldt rekommenderade domarna att ha regelgenomgång i sina respektive klubbar och
kanske på så sätt även öka intresset att utbilda sig till domare.
För att få behålla sin licens bör domarna döma minst en gång per år och inte som nu vartannat år.
Domare ska inte kritisera andra domare på Facebook.
Från och med den 1 januari 2019 gäller endast de nya svart-vita domarkläderna. På fråga till de
närvarande domarna, om de trivs i de nya domarkläderna, blev svaret, att de inte syns så bra. Det finns
önskemål om någon form av färgglad huvudbonad för att synas bättre.
Än en gång var enhetlig klädsel på tapeten. Konstaterades att spelarna sköter sig hyfsat. Tidigare
incidenter angående enhetlig klädsel diskuterades.
Lillens vikt och storlek: Storleken på lillen ska vara 30 mm +/- 1 mm och väga mellan 10–18 g. Varför
har denna regel kommit till? Anledningen är att vissa lillar var så lätta, att de lätt kunde blåsa iväg. Om
man tycker, att någons lille inte håller måttet, bör man kolla, annars inte.
Övrigt
Är det OK att det ena laget tjoar och hejar högljutt, när det går bra för dem samt att publiken också gör
det? Ska boule bli en publik sport, får vi nog acceptera det. Man bör dock inte störa någon som står i
begrepp att lägga eller skjuta.
Om något lag har en coach, får denne inte vara inne på banan.
Om man står i ringen och råkar tappa sitt klot, vad händer då? Man måste ha påbörjat en kaströrelse för att
det ska räknas som ett kast.
Konferensens avslutande
Bert Nilsson avslutade mötet med att tacka Roger Smedenfeldt, som lett dagens konferens samt deltagarna
för givande diskussioner.

Vid pennan för GBBF:
Agneta Ohlsson
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