Noteringar från domarträffen den 25 oktober 2020
Distrikt GBBF:

Ctefan Brochmann (DEB)
Bengt Carlsson (LAN)
Anja Lysén (TRX)
Ove Olsson (USK)
Henrik Roolf (LAN)
Gerd Persson (ÅRE)

Distrikt HSBF:

Tore Johansson (TVÅ)
Berit Larsson (KUN)
Stig-Inge Svensson (TVÅ)
Eddie Segerström (ONS)
Gunnar Wåhlberg (ONS)

Distrikt WDBF:

Bengt Askvid (KIF)
Mikael Gustafsson (CAR)
Lennart Kjaer (TMO)
Jan Lehtonen (KIF)
Bertil Tunje (POM)
Gerd Tunje (POM)

Distrikt ÖSBF:

Jan-Åke Gustafsson (CDB)
Margareta Mäntylä (HÖG)
Pekka Mäntylä (HÖG)
Mikael Persson (LEJ)

Konferensledare:

Roger Smedenfedt (POM) europeisk domare

GBBF styrelse:

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

1. Mötet öppnas – kort presentation av alla
GBBF:s ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna till domarträffen, 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, WDBF och ÖSBF.
2. Domarrapporten (Bertil Tunje)
Bertil Tunje hade tagit fram förslag till vad han anser domarrapporten bör innehålla. Förslaget
hade bifogats inbjudan till domarträffen. Roger Smedefeldt gick igenom vad domaren bör göra
inför, under och efter tävlingen.
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Domaren ska i förväg ta reda på vilken ersättning hen kommer att få för uppdraget, dvs. om hen
utöver domararvodet kommer att få reseersättning och mat. Hen ska infinna sig i god tid före
tävlingen. Se till att det finns en tävlingsjury, som ska bestå av minst tre personer varav en
ordförande. Detta ska anges i domarrapporten.
Domaren ska övervaka sekretariatet, hjälpa till med regelfrågor och vara tillgänglig under hela
tävlingen. Hur dags tävlingen startade och hur dags den avslutades bör anges i domarrapporten
samt vilka varningar som utdelades.
Om domaren har en regelfråga bör den skickas till SBF:s domarkommitté.
I samband med Covid-19 bör det anges i domarrapporten hur väl man följt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
SBF har tagit fram en sammanställning över vad domarrapporten ska innehålla. Sammanställningen bifogas dessa noteringar.
Domarrapporten ska skickas in utan dröjsmål. Det slarvas med detta. En del skickar inte någon
rapport. Distriktets domaransvarige bör ta kontakt med de domare som inte skickat in
domarrapport. Orkar man inte skriva sin domarrapport, kanske man inte är lämplig som domare.
Distriktens domaransvariga bör styra upp sina domare och ta hand om dem lite bättre.
Önskemål om att centralisera domarutbildningen i stället för att varje distrikt utbildar domare.
Tävlingsrapport från arrangören efterlystes där man beskriver hur tävlingen genomfördes och hur
t.ex. domaren skötte sig. Roger Smedenfeldt tar med sig frågan till SBF:s tävlingskommitté.
3. Domarhandboken
En omarbetning av domarhandboken har gjorts och skickats ut till domaransvariga i distrikten.
Den finns ännu inte på SBF:s hemsida och det diskuteras om den ska läggas ut och göras
tillgänglig för alla.
Alla hade inte fått den omarbetade versionen, som dessutom inte var daterad. Den bör dateras, så
att domarna vet vilken version som är den senaste. Efter denna träff har den senaste versionen av
domarhandboken nu daterad 2020-10-27 skickats till domaransvarige i resp. distrikt.
4. Paragraf 39 m.m.
§ 39 Anstötligt beteende
Spelare som inte följer bestämmelserna i denna paragraf efter tillsägelse från domaren ska
uteslutas från tävlingen.
§ 35 Bestraffningar
Spelar som bryter mot spelreglerna bestraffas med varningskort av olika valör beroende på
förseelsen.
Digital mätning via app är inte tillåten.
5. Arvoden – olika i distrikten?
Domararvodena är olika i distrikten. SBF:s arvode är 900 kr för lokal tävling och 1 100 kr för
regional tävling.
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GBBF:

1 000 kr för lokal resp. regional tävling

WDBF:

1 100 kr för lokal resp. regional tävling

ÖSBF:

900 kr för lokal tävling och 1 100 kr för regional tävling

En del undrade varför det ska vara olika arvoden för lokal och regional tävling. Det är ju samma
jobb som utförs. SBF bör se över detta. Önskvärt att domararvodet är enhetligt över hela landet.
6. Domarkläder
Anja Lysén tyckte att domarna inte syns i de svart-vita-kläderna. I de orange kläderna syntes man
mycket bättre. Roger Smedenfeldt tyckte, att ibland är det bra att synas och ibland inte. Efterlystes
större och rymligare storlekar samt bättre kvalité. Någon föreslog en orange väst att komplettera
med.
7. Corona
Direktiv har kommit från FHM och SBF om hur vi ska hantera tävlingar under pandemin. Max. 50
personer inkl. persona och ev. publik. Vad gör vi om det blir fler än 50 personer? Domaren bör ta
upp detta med tävlingsjuryn och tävlingsledaren. Det bör vara tävlingsarrangören som har det
yttersta ansvaret. Eventuellt kan domaren lämna tävlingen och då kan tävlingen inte fortsätta, men
man bör första hand försöka lösa problemet.
Folkhälsomyndighetens affischer ska finnas uppsatta i anslutning till tävlingen.
8. Klot på trasor
Om man ska mäta och har med sig sina ospelade klot, bör de läggas på en trasa för att markera, att
de inte är med i spel. Se §16 i Domarhandboken.
9. Plocka upp lillen under pågående omgång (Magnus Halleen)
Denna fråga hade ställts av Magnus Halleen via mejl, eftersom han inte hade möjlighet att närvara
vid domarträffen. Svår fråga att besvara tyckte Roger Smedenfeldt. Den som gjort detta bör inte få
dra fördel av det. Han bad att få fundera och återkomma. Vid internationella tävlingar måste lillen
markeras och då blir det inte något större problem.
10. Avslutning
GBBF:s ordförande, Bert Nilsson, tackade Roger Smedenfeldt och deltagarna för intressanta och
givande diskussioner.

Vid pennan för GBBF:
Agneta Ohlsson
Bilaga: Domarrapportens innehåll
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