Noteringar från domarutveckling/-konferensen den 28 oktober 2018
Distrikt GBBF:

Bengt Carlsson (LAN)
Anja Lysén (HÄL)
Gerd Persson (BAS)
Henrik Roolf (LAN)

Distrikt HSBF:

Berit Larsson (KUN)
Eddie Segerström (ONS)

Distrikt WDBF:

Bernt Johansson (SSÖ)
Esko Kiviharju (KIF)
Lennart Kjaer (TMO)
Jan Lehtonen (SSÖ)
Kjell Petersen (KIF)
Birgitta Thorell (POM)
Bertil Tunje (POM)
Gerd Tunje (POM)

Konferensledare:

Roger Smedenfedt (POM), internationell domare

GBBF styrelse:

Bert Nilsson (SKT), ordf.
Agneta Ohlsson (KÅL), sekr.
Ove Olsson (USK), kassör
Doris Lundin (USK), ledamot
Marie Holmqvist (GBK), suppleant
Bo Sjöström (HÄL), suppleant

GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till årets andra domarkonferens,
som hölls i konferenslokalen Mejeriet på Mejerigatan 1 i Kallebäck (Göteborg).
Konferensen inleddes med en kort presentation av deltagarna. Som framgår av
deltagarförteckningen ovan, deltog domare från distrikten GBBF. HSBF och WDBF.
Reflektioner från SM i Karlstad 2018 – Henrik Roolf

Henrik Roolf som deltog i SM hade sammanställt en rapport med iakttagelser och reflektioner
han gjort vid SM i Karlstad i somras dels som domare och dels som åskådare. Rapporten har
skickats till Roger Smedenfeldt.

Sidan 1 av 4

Det fanns väldigt få vattenposter. Några spelare fick problem med värmen och fick göra paus i
tävlingen. Det fanns ingen sjukvårdskunnig personal tillgänglig, som domarna kunde kalla på.
Det ansågs vara för dyrt. SBF hade anlitat ett eventbolag för att arrangera SM i Karlstad. Man
kommer att göra likadant vid nästa års SM, som hålls i Linköping och man har inte planerat för
att ha tillgång till sjukvårdskunnig personal. I tävlingsbestämmelserna för SM finns inget krav på
att sjukvårdskunnig personal ska finnas tillgänglig. Detta är dock ett krav på internationella
tävlingar. Bertil Tunje ansåg att man nog bör se över tävlingsbestämmelserna i detta avseende
och att större tävlingar som DM och SM, som samlar många spelare, bör jämställas med
internationella tävlingar. Roger Smedenfeldt tar upp detta på domarkonferensen i december. Bör
även tas upp med Förbundsstyrelsen. Birgitta Thorell skickade ett mejl till sin man Herman, som
deltog i den pågående Verksamhetskonferensen i Stockholm och påtalade, att man till nästa års
SM bör se till att det finns sjukvårdskunnig personal.
I händelse av att spelare på grund av sjukdom måste göra en tillfällig paus i matchen, har
domaren möjlighet att stoppa matchen i femton minuter utan att man ger motståndarlaget poäng.
Den ständiga frågan om s.k. enhetlig klädsel fanns också med i Henrik Roolfs rapport från SM.
Reglerna angående enhetlig klädsel följdes inte alltid i SM-finalerna. Domarna ser för mycket
mellan fingrarna. Roger S ansåg att det vore bra, om man i tävlingsbestämmelserna ändrar
enhetlig klädsel till klubbklädsel.
Det var mycket domarmissar i samband med finalerna i SM. Det borde ha varit två domare vid
finalerna i stället för bara en som det var på SM i Karlstad. Anledningen till detta var kostnadsskäl. Domarna bör vara lite tuffare och skapa respekt i stället för att fega ut. Viktigt att domarna
är tydliga i sina beslut. När domarna fegar ut, gör spelarna som de vill.
Sjukdomsfall

Vid sjukdomsfall som varar mer än 15 min. bör tävlingsjuryn sammankallas och fatta beslut om
ev. insättande av reserv. När domaren inte har stöd av tävlingsbestämmelserna eller regelboken
bör tävlingsjuryn sammankallas.
Lillens placering

Mycket frågor om hur man ska placera lillen efter ogiltigt lilleutkast. Man får placera som man
vill även med hjälp av foten.
Snörmarkering 30 cm

Bengt Carlsson hade hört att det måste vara ett utrymme på minst 30 cm bakom snöret på
kortsidan. Gällde utomhus. I regelboken § 5 står vad som gäller. Domaren har möjlighet att
godkänna kortare avstånd. Tävlingsledningen har också möjlighet att bestämma vad som gäller
avseende döda linjer, avstånd kortsida m.m. Bertil Tunje menade, att det inte är något problem,

Sidan 2 av 4

om man påtalar detta före tävlingens början. Det räcker, att ett klot får plats bakom kortsidans
linje.
Vad ska finnas på slitna klot?

Vikt och fabrikat måste synas på kloten.
Klotkrycka – hur och var?

Med klotkrycka menas en käpp, som man kan lägga sina klot i. En del diskussion om var man får
ha den. Roger S tyckte, att den bör vara i eller vid sidan av ringen. Eftersom klotkrycka är relativt
nytt, tar Roger S upp denna fråga vid domarkonferensen i december.
Övertramp

Spelarens fötter ska vara helt inne i ringen, när klotet kastas. Sitter man på huk och kastar, är
tårna på marken och hälarna i luften. Kan vara svårt att avgöra om hälarna befinner sig innanför
ringen. Roger S tar upp frågan på nästa domarkonferens.
Borttagning av döda klot

Dött klot ska omedelbart plockas bort, innan ett nytt klot spelas. Man bör hjälpas åt med detta.
Om laget som spelat sitt klot dött omedelbart kastar ett nytt klot., innan det döda klotet plockats
bort, vad händer då? Roger S tar upp detta på domarkonferensen.
Tidsbegränsade matcher/markerade banor

Vid tidsbegränsade matcher måste banorna vara markerade.
Tävlingsledare

Tävlingsledaren får inte delta i tävlingen. Om så sker, har domaren rätt att diskvalificera laget.
Anmälan bör ske till disciplinnämnden. Tävlingsledaren bör inte ingå i tävlingsjuryn.
Rekrytering av nya domare

Vi har brist på domare. Ett problem är att domarna gärna själva vill vara ute och spela och det
ställer till det bl.a. i samband med distrikts- och förbundsseriespelen, som äger rum samma
helger. Förbundsstyrelsen vill tyvärr inte ändra på detta.
I distrikt WDBF har man på förslag att arrangera en regelkurs med möjlighet att avlägga
domarprov. Kan säkert vara värt att pröva.
Inga domarkurser centralt är planerade.
Hur behandlar vi våra domare?

Henrik Roolf tyckte, att han har en viss fördel av att han inte spelar så mycket själv och har
därmed en mer självständig roll gentemot spelarna. Problemet hur man behandlar sina domare
finns i alla idrotter. Man visar ingen respekt gentemot domarna. Man klarar inte av att få
tillsägelser. Ett av problemen är att många spelare inte kan reglerna. Många klubbar ordnar
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träningstävlingar utan domare och följer inte regelverket ordentligt. Klubbarna bör se till att även
sådana tävlingar har en domare.
I klubbar där man har en domare, bör denne gå igenom reglerna med medlemmarna.
Domaransvarig i resp. distrikt bör ta hand om och uppmuntra sina domare. De bör även få
feedback på sina domarrapporter, vilket inte sker i dag.
Domarrapporterna bör innehålla ett antal frågor som ska besvaras. En ny domarrapport är på
gång. Uppföljning av domarrapporterna bör ske av SBF:s domarkommitté.
Domarna ägnar sig för mycket åt mätning och för lite åt att gå runt och kolla.
Henrik Roolf hade skickat in en mycket utförligt domarrapport från GBBF:s distriktsseriespel i
augusti, där lördagens spel fick ställas in på grund av kraftigt åskväder.
Domarkläder

Det finns tre olika varianter av domarkläder Några har således utgått ur sortimentet och ersatts
med nya. Den svart-vitrandiga tröjan är egentligen en matchtröja. Alla tre varianterna är giltiga.
Tyvärr saknas regnjacka. Borde också finnas en färgglad keps/hatt att komplettera med. Problem
ibland att domaren inte syns, då många klubbar har svart-vita klubbkläder.
PRO/SPF/Korpen: Vi spelar efter SBF:s regler????

Man följer inte SBF:s spelregler, trots att man hänvisar till dem. De har egna regler, som inte fullt
ut överensstämmer med vårt regelverk. Svårt att komma åt detta. Vi som spelar i PRO/SPF/
Korpen bör påpeka, att man inte kan referera till SBF:s regelverk, om man inte följer dem.
SBF:s styrelse bör ta upp frågan till diskussion.
Konferensens avslutande

GBBF:s ordförande tackade Roger Smedenfeldt, som lett dagens konferens samt deltagarna för
intressanta och givande diskussioner.
Vid pennan för GBBF:
Agneta Ohlsson
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