Noteringar från GBBF:s domarkonferens den 20 november 2021
Distrikt GBBF:

Nada Arambasic (PNU)
Ctefan Brochmann (DEB)
Bengt Carlsson (LAN)
Leif Carlsson (LAN)
Björn Jorhede (GBB)
Diana Lind Borg (USK)
Anja Lysén (DEB))
Gerd Persson (ÅRE)
Dragan Sagebring (PNU)

Distrikt HSBF:

Berit Larsson (KUN)

Distrikt WDBF:

Esko Kiviharju (KIF)
Lennart Kjaer (TMO)
Jan Lehtonen (KIF)

Konferensledare:

Henrik Roolf (LAN) nationell domare

GBBF styrelse:

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

1. Mötet öppnas – kort presentation av alla
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 deltagarförteckningen ovan, deltog domare från distrikten GBBF, HSBF och WDBF.
2. Domarrapporter
SBF:s domarkommitté har börjat granska domarrapporterna och betygsätta dem på en skala 1-3,
där 3 är godkänd. Anledningen är att man vill ha bättre domarrapporter. Man vill i framtiden att
ersättning inte ska betalas ut till domaren förrän domarrapporten har kommit in. De domarrapporter, som har granskats mejlas tillbaka till domarna tillsammans med en checklista på hur
domarrapporten ska fyllas i.
Samtliga domare och distriktsstyrelser kan läsa domarrapporterna. Även arrangörerna borde
kanske kunna läsa dem. Ctefan Brochmann föreslog, att man kanske borde separera domarens
rapport och arrangemanget.
Henrik Roolf gick igenom vad domarrapporten ska innehålla.
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Det är bra om man vid egna tävlingar anlitar extern domare i stället för klubbens domare. Det
påpekades dock att det inte bör vara någon skillnad mellan egen och extern domare. Som domare
ska man alltid vara objektiv.
SBF:s domarkommitté granskar alla domarrapporter.
3. Domarhandboken
Senaste upplagan av domarrapporten är daterad 2021-09-02. Några hade inte fått den. GBBF
mejlar den till deltagarna i domarkonferensen. Domarhandboken är endast avsedd för domarna.
4. Regelboken
Finns nu att beställa i fickformat från SBF. Man planerar att sluta med den, så deltagarna
uppmanades att passa på att beställa den. Behändigt format. När den inte längre går att beställa får
man ladda ner tävlingsbestämmelserna och ev. printa ut dem.
5. Fotbeklädnad – sockiplast
Får man spela i sockiplast? Denna fråga hade inkommit till GBBF. Ja, det är tillåtet. Öppningar på
skor är däremot inte tillåtna. Man får alltså inte spela i sandaler, träskor, foppatofflor etc.
6. Markering av lillen
Det är mycket klagomål på den nya regeln att lillen alltid ska markeras. Vi bör diskutera och
förklara innebörden av denna regel för spelarna i stället för att dela ut varningskort. Man måste
veta var lillen låg, om den råkar flytta på sig, vilket händer oftare än vad vi tror. Skjuter man t.ex.
ut lillen, måste man veta var den låg, så att man kan placera ringen rätt.
Det finns ingen bestämd regel om hur lillen ska markeras. Det finns inte heller någon regel om
vem som ska markera lillen. Vi får invänta nya regler om detta.
7. Tävlingsklädsel
Numera räcker det med klubbmärke. Detta gäller klubbundna tävlingar som t.ex. DM, seriespel,
Svenska Cupen och SM. Många tycker det är tråkigt. Anledningen är att man tröttnat på allt tjafs
kring nyanser m.m. Det är dock inget som hindrar att man fortsätter med att använda sina
klubbkläder. Det har också blivit enklare för domarna. Klubbmärket ska ha en storlek på minst 70
mm.
8. Övriga frågor
SBF:s tävlingsregler ägs av förbundet och får inte användas/hänvisas till av organisationer som
PRO, SPF m.fl., vilket ofta sker. De följer inte heller reglerna fullt ut. Ctefan Brochmann undrade
om vi som domare får lov att döma i tävlingar arrangerade av pensionärsorganisationer m.fl.
Henrik Roolf ansåg det vara tveksamt och skulle ta reda på vad som gäller och återkommer med
besked.
Tävlingsjuryn ska godkänna om man t.ex. väljer att starta tävlingen på 3–3 eller spela till 11.
Om någon i tävlingsjuryn går hem innan tävlingen är slut, ska hen ersättas med någon annan. I
praktiken brukar det räcka med att man kan nås per telefon.
Döda klot ska plockas bort. Om t.ex. Lag A inte plockar bort sitt döda klot får Lag B plocka bort
det endast om Lag A inte har några fler klot kvar att spela.
Domaren är nästintill oantastlig. Har man klagomål på domaren, bör distriktets domaransvarige
kontaktas.
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Mätning av klot: Domaren ska på anmaning även mäta klot som ligger tvåa, trea etc., men de bör
ligga hyfsat nära. Ser man att spelarna ber om sådan mätning i utnyttjande syfte i tidsbegränsade
matcher är det rött kort.
Tidsöverträdelser är mycket vanliga. För första tidsfelet utgår varning till hela laget. Vid andra
tidsfelet blir det orange kort. Straffet är personligt och laget får bestämma vem som ska bli av med
sitt klot. Man blir av med klotet för den omgången. Om det sista klotet har kastats vid orange kort,
kan man ta bort det första klotet i nästa omgång.
Så fort sista klotet har stannat, börjar minuten ticka oavsett om man håller på och mäter.
Ospelade klot får inte finnas på banan. Vid en mätning kan man lägga dem på en trasa en bit
ifrån.
Ringar: Om ringar tillhandahålls på tävlingsplatsen, får man inte använda egen.
Ta bort ett nedslag: Alla vet hur man ska göra, men de flesta struntar i det.
9. Avslutning
GBBF:s ordförande Bert Nilsson tackade Henrik Roolf och deltagarna för givande och intressant
diskussioner.

Vid pennan:
Agneta Ohlsson
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