Noteringar från domarutveckling/-konferensen den 29 september
2019
Distrikt GBBF:

Bengt Carlsson (LAN)
Anja Lysén (HÄL)
Ingemar Norder (KÅL)
Henrik Roolf (LAN)

Distrikt HSBF:

Ove Johansson (FFP)
Berit Larsson (KUN)

Distrikt WDBF:

Lennart Andersson (FGR)
Bengt Askvid (KIF)
Bernt Johansson (SSÖ)
Lennart Kjaer (TMO)

Konferensledare:

Roger Smedenfeldt (POM) europeisk domare

GBBF styrelse:

Bert Nilsson (LAN), ordf.
Agneta Ohlsson (KÅL), sekr.
Ove Olsson (USK), kassör
Doris Lundin (USK), ledamot

GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till domarkonferensen, som hölls i
konferenslokalen Mejeriet på Mejerigatan 1 i Kallebäck (Göteborg).
Konferensen inleddes med en kort presentation av deltagarna. Som framgår av deltagar-förteckningen
ovan, deltog domare från distrikten GBBF. HSBF och WDBF.
Genomgång av frågetecken från konferensen 28 oktober 2018
S.k. enhetlig klädsel vållar ständigt huvudbry. Vid domarkonferensen den 28 oktober 2018
konferensen förra året, ansåg Roger S, att det vore bra om man i tävlingsbestämmelserna ändrar
enhetlig klädsel till klubbklädsel. Detta kommer att diskuteras i samband utvecklingskonferensen den
19–20 oktober.
S.k. enhetlig klädsel gäller för internationella och nationella tävlingar samt DM, seriespel och Svenska
Cupen och övriga klubbundna tävlingar.
Ingemar Norder, KÅL, tyckte att enhetlig klädsel borde gälla för samtliga sanktionerade tävlingar.
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Konstaterades, att färgnyanser är ett problem. Nyanserna kan skifta en del, beroende på när kläderna
köpts in och hur mycket man har använt dem. Hur noga är det att färgnyanserna är exakt lika? Roger
hoppades, att dessa frågetecken ska kunna rätas ut.
Klotkrycka – hur och var? Om man använder klotkrycka får man inte stötta sig på den utan den ska
vara i luften. Många tyckte, att detta var fel. Behöver man en krycka, borde man också få stötta sig på
den.
Övertramp – sitter man på huk och kastar, är tårna i marken och hälarna i luften. Kan vara svårt att
avgöra om hälarna befinner sig innanför ringen. Svårt att avgöra på avstånd. Domaren måste vara helt
nära för att kunna avgöra om hälarna befinner sig innanför eller utanför ringen. Ser domaren detta
tydligt, ska varning utdelas, annars hellre fria. I HSBF varnar man inte för detta. Ett förtydligande i
reglerna kan behövas. Roger S tar upp frågan i samband med utvecklings-konferensen den 19–20
oktober.
Roger S betonade vikten av att domarna försöker döma så lika som möjligt.
Skor ska vara heltäckande. Hål på sidorna eller dylikt är inte tillåtet.
Borttagning av döda klot
Det lag som står i tur att spela kan med gott samvete plocka bort dött klot. Döda klot bör alltid plockas
bort. Om dött klot ligger kvar och lillen t.ex. flyttas, så att det döda klotet ligger för poäng, bör det lag
som inte plockat bort sitt döda klot inte få poäng för detta. Det felande laget ska inte få fördel av detta.
Tävlingsledaren bör inte ingå i tävlingsjuryn. Roger S tar upp på mötet i Stockholm, om det är
lämpligt att tävlingsledaren ingår i tävlingsjuryn.
Domarkläder – för att domarna ska bättre synas borde det finnas en färgglad keps/hatt. Roger S har
framfört önskemål om detta. Det borde även finnas en regn-/vindjacka att komplettera med. Ev. är nya
domarkläder av fransk modell på gång.
PRO/SBF/Korpen hänvisar ofta till att man följer SBF:s regler, vilket man inte gör. De har sina egna
regler. Hänvisar man till våra regler, bör man också följa dem. Roger tar med sig frågan till mötet i
Stockholm.
Reflektioner från SM i Linköping
Domarna fungerade bra. Tog tag i minutregeln mycket bättre än förra året. Roger S anmälde ett
disciplinärende avseende alkoholpåverkan.
Man bör bli bättre på att ta tag i matcher i grundspelet, som drar ut för långt på tiden.
Trevligt finalspel.
Dåligt matutbud kring banorna. Ingen invigning. Ingen hälsade välkommen.
GBBF har skickat ett brev till SBF med synpunkter på årets SM. Brevet innehåller både ris och ros.
Roger S ville ha kopia av brevet, vilket han kommer att få.
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Jämfört med tidigare kommer fler personer bl.a. Roger S att vara engagerade i planerandet av nästa års
SM.
Domarrapport – licensavtal – seriespel
Svårt att ha koll på om de spelare som deltar i seriespel har licens eller inte. Det hade varit bra om man
hade kunnat lägga in spelarna i SBF online.
Vem ska göra licenskontroll? Ska domarna göra det? Det finns det nog inte tid till. De bör nog vara
resp. klubbs ansvar att endast licensierade spelare deltar.
En ny domarrapport är på gång. Den vi har idag är lite ”torftig”. I den nya domarrapporten kommer
det att finnas ett antal frågor som måste besvaras.
Skriver man inte sin domarrapport, bör man inte få ut sitt domararvode.
I domarrapporten bör det stå antal lag, vem som var tävlingsledare, vilka som ingick i tävlingsjuryn,
hur många varningar som delades ut samt lite kortfattat om själva arrangemanget.
När man har två domare, t.ex. vid seriespel, är det huvuddomaren som skriver domarrapporten, men
inhämtar synpunkter från assisterande domare.
Domarna framförde önskemål om att få bekräftelse på att rapporten blivit läst av SBF.
Etik/moral på banorna. Vad tycker domarna?
Dålig disciplin bland veteranerna. Ifrågasätter väldigt mycket, vilket är tråkigt.
Inga större problem med öppen klass.
Linjerna mellan banor, döda eller inte
Tidsbegränsade matcher spelas på markerade banor och alla linjer är då döda. Denna regel tillämpas
ofta även vid icke tidsbegränsade matcher. Kanske behöver regeln förtydligas.
Minutregeln
När man vet vilket klot som leder, börjar tiden att räknas.
Efter att lillen har kastats ut, har spelaren en minut på sig att kasta sitt klot. Här syndas det rätt ofta.
Rekrytering av domare
Det går trögt att rekrytera nya domare. Inga domarkurser är för närvarande planerade centralt. Det är
tänkt att distrikten själva ska sköta rekryteringen.
Regelkunskap – klubbansvar
Det bör vara klubbarnas ansvar, att se till att deras spelare kan de mest grundläggande reglerna. Det är
mycket regelfrågor på tävlingarna.
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Man bör följa reglerna även när man tränar, annars är risken stor att man gör fel, när man är ute och
tävlar.
SBF:s regelbok finns att köpas i SBF:s webshop.
Distriktsdomarna kan anlitas för regelinformation.
Regionala och nationella tävlingar – slutspel
Från och med 2020 måste regionala och nationella tävlingar ha slutspel. Detta gäller även Monrad.
Konferensens avslutande
GBBF:s ordförande, Bert Nilsson, tackade Roger Smedenfeldt, som lett dagens konferens samt
deltagarna för intressanta och givande diskussioner.

Vid pennan för GBBF:
Agneta Ohlsson
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