
Möte med domargruppen den 6 september 2005 
 
Plats: Värnamo 
Närvarande: Dan Andersson, Daniel Petersson 
 

1. Hans Brändström 
Daniel har pratat med Hans som var missnöjd med att han inte tillfrågats om att döma på vare 
sig EM eller WorldGames. Daniel hade då påtalat vikten av att visa engagemang enligt den 
diskussion som förts i samband med SM. Konstaterades att Hasse varit med och dömt vid två 
tillfällen under våren: Storsjön Junior Cup och Björksta Cup. Beslutades att bättre planera 
årets internationella tävlingar och så jämt som möjligt fördela dessa mellan våra 
internationella domare. Föreslogs att Hasse skulle erbjudas att åka till German Open i Hanau, 
Tyskland. 

2. Återkoppling på SM i Kalmar 
Irene Brändström vill ha återkoppling på sin insats på SM. Beslutades att Dan skickar mail 
med återkoppling. 

3. Ny version av Tävlingsreglementet 
Informerades att Version 1.1 av Tävlingsreglementet släppt den 5 september 2005. Bland 
nyheterna finns bl.a. noter och kommentarer, en del regler förändrade och förtydligade i både 
par och kamp delen, uppdaterade bilder på par-teknikerna, nytt licenssystem för domare, 
systemet med alla möter alla är borttaget. Dessutom har det tagits fram en hel del nya 
dokument. Allt är publicerat på sektionens hemsida och informerats samtliga domare, klubbar 
och regel-maillistan via e-post. 

4. Nya internationella regler. 
Informerades att dom nya internationella reglerna kommer att diskuteras under ett möte i Atén 
i slutet av november. Mycket viktigt att Sverige är på plats och framför sin åsikt och påverkar. 
Förslag att Gunnar Hoffsten och Dan Andersson åker på detta möte att representera Sverige. 
Beslutades att Dan tar upp frågan i styrelsen. 

5. Nästa version av Tävlingsreglementet 
Informerades att den nya versionen av tävlingsreglementet planeras till 2006-Q1 när de nya 
internationella reglerna planeras och anpassning sker. Förhoppningsvis skall dokumentationen 
för poolsystem vara klar till dess. Förslag för anordning av SM och DM skall tas fram och är 
förhoppningsvis klart till dess också, t.ex. minsta antalet deltagare för att en klass skall bli av 
m.m. 

6. Domarutbildningar 
Informerades att en C-kurs skall hållas i samband med Stockholms-DM den 2005-09-23—24. 
Inbjudan ligger på nätet och är utskickat via e-post. Nästa kurs planeras till Varberg den 2005-
11-23—26. Under 2006 planeras att hålla 3 C-kurser och den första B-kursen. 



7. Domar-databasen 
Informerades att domardatabasen innehåller 81 domare varav 38 bedöms som aktiva. 42 
aktiviteter (tävlingar, kurser m.m.) sedan 2001. Aktivaste är Emil och Daniel med 22 
veksamheter var. Konstaterades att inrapporteringen måste bli bättre för att kunna bibehålla 
kvalitén. 

8. VM 2008 
Läget inför VM 2008 diskuterades och hur arbetet fortlöper. 

9. Arvoden till domarna 
Domararvodena diskuterades. Domarkursen har blivit mycket dyrare medan arvodena har 
blivit lägre. Beslutades att lägga fram förslag till styrelsen om höjda diverserade arvoden 
enligt följande: A-domare = 900 kr, B-domare = 700 kr, C-domare = 500 kr, D-domare = 300 
kr. Dessa arvoden skall gälla för förbundsarrangemang. Övriga arrangemang kommer 
arrangör och domare överens om lämplig ersättning. Avgiften till förbundet skall kvarstå men 
sänkas till 100 kr per domare och tävling. 

10. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 2003-04-28(!) gicks igenom. Konstaterades mycket glädjande 
att mycket av det som diskuterades då nu har genomförts. Fler domarutbildningar har 
erbjudits, regler har tagits fram för domare och vilka tävlingar de får döma, domare till 
tävlingar utses av arrangör och överdomare gemensamt så att så många domare som möjligt 
får döma på de olika tävlingarna, domardatabasen är uppdaterad och håller god kvalité, 
förslag på nytt system för tävlingslicenser är tillsänt styrelsen, röda respektive vita handskydd 
för tävlande i kamp finns reglerat i tävlingsreglementet, instruktion för ifyllnad av 
matchprotokoll finns i tävlingsreglementet och tävlingsreglementet är rejält uppdaterat och 
stämmer bättre överens med de internationella reglerna och finns numera att ladda hem via 
förbundets hemsida tillsammans med en massa annan information och dokument. 
 
 
Vid tangentbordet, 
 
Daniel Petersson, sekr. domargruppen 
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