Rapport från Tävlingskommittén inför styrelsemöte i
Göteborg 26 april 2009.
Tävlingskommittén har inte haft några möten sedan senaste rapporten.

Tävlingsutskottet
Ato och Persy har haft ett mycket bra och givande läger i Mexico.
Hoppas och tror att det är en bra satsning för framtiden.
Samtliga i landslagsgruppen (Fredrik, Ato, Persy, Anders H) är i akut behov av nya skor.
Då vi inte har någon sponsring av New Balance längre behövs det en ny sponsor snarast.
Är det någon som jobbar med det?
// Siw

Domarutskottet
Rapporten innehåller:
o Inomhus SM
o Domarkonferens
o Nordiskt domarutbyte
Inomhus SM
Vid styrelsemötet den 21 februari lämnades en muntlig rapport från det nordiska domarmötet i
Sarpsborg, nu finns protokollet från mötet bifogat.
Vid Inomhus-SM i Göteborg den 14 mars var Tommy Dahllöf domarledare, dömde gjorde
Anna Johannesson, Gunder Svensson, Catarina Andersson,
Ulf Hallgren och Marianne Dahllöf.
Vid ungdomstävlingarna som föregick själva SM:et var Leif Kjellgren domarledare.
Den 14-15 mars avhölls en domarkonferens på Spar Hotell Gårda i Göteborg.
Rapport bifogas.
Borås 19 april 2009
Börje Hansson
Domarkonferensen i Göteborg den 14-15 mars 2009
21 stycken inklusive undertecknad hade hörsammat kallelsen och deltog på konferensen.
Den inledes med en gemensam middag.
Därefter redogjordes för hur många domare vi har i resp. distrikt samt hur mycket varje
domare dömer.
Förslaget på domartillsättningen 2009 gicks igenom.
Vi pratade om tidstillägget för ungdomar upp till 12 år. Vid dagens SM fick en deltagare
tidstillägg med 3 minuter men kom ändå inte sist. Leif Kjellgren hade en ide om att gångare
med tidstillägg aldrig får komma före en utan tillägg.
En ny domarkalender ska tryckas och deltagarna uppmanades att lämna aktuella uppgifter.

Vi tittade på några videoklipp, bla. från ISM i Borås, Nordisk landskamp i Åbo, NM för
Veteraner i Lahtis samt ett klipp på Monica Gunnarsson 1990 vid träning i Östtyskland.
Diskussion följde.
Tommy och Inger framförde önskan om att få ta med filmklipp för att visa nästa dag.
Självklart fick de det.
Efter mötets slut uppstod en del korridorsnack, vad var det för spännande bilder vi skulle få
se.
Söndagen inledes med fortsatt diskussion om bedömning av veteraner, hur svenska domare
dömer jämfört med de internationella.
Därefter visades de emotsedda bilderna. Dessa blev en besvikelse för de flesta av deltagarna.
Vi i DU och merparten av domarna försöker alltid att göra vårt bästa, döma opartiskt och vara
rättvis.
Bilderna visade enbart bra gångbilder på Stegets gångare och dåliga bilder på övriga gångare.
En del av bilderna var tagna på träning. Ulf Hallgren reagerade och tyckte att det var ett
påhopp på hans familj.
Hur kan vi föra svensk gångsport framåt och speciellt bedömningen om vi uppträder så här.
Vem som helst kan ta bra gångbilder på vilken gångare som helst om man inte behöver ta
hänsyn till tid eller plats.
Likaså kan man ta dåliga bilder på nästan vilken gångare som helst.
Efter fikapaus kom vi in på kvalitetssäkring av domare, diskussionen gav inget resultat.
Tommy Dahllöf satte sedan upp 6 punkter på tavlan som visade tillfällen under en tävling då
gångaren löper större risk att bryta mot gångdefinitionen.
Dessa var: Vid start, målgång, uppför, nedför, vid fartökning samt vid vändpunkt och
drickabord.
Tommy sa också att man internationellt inte placerar någon domare vid vändpunkt eller
drickaborden. De flesta övriga var överens om att detta var fel. Dels ska ju gångdefinitionen
gälla från start till mål, dels brukar vi svenska domare flytta oss fram och tillbaks utmed den
sträcka vi fått att göra bedömning på och då går man givetvis till vändpunkt och drickabord
också.
Konferensen var för mig personligen en besvikelse. Flera deltagare var enbart där för att leta
fel och hitta angreppspunkter på DU och förbundet. Det verkar inte som om man vill komma
överens om gemensamma bedömningsgrunder. Det viktigaste tycks vara att få personliga
fördelar eller att nå bra resultat och tider genom att manipulera domarna.
Några dagar efter konferensen kunde man läsa på Andreas Gustafssons hemsida att jag sagt
att vi svenska domare dömer efter hur stilen ser ut och inte efter gångdefinitionen. Vad jag sa
på konferensen när vi tittade på videoklipp från ISM i Borås var att vi kan se att Andreas
uteslutning inte var fel men att också Ato ligger illa till för uteslutning. Att Ato klarade sig
och Andreas blev utesluten kan bero på att Andreas något ”kantigare” stil drar till sig
domarnas ögon mer.
Så ska det naturligtvis inte vara men det är mänskligt och naturligt att om två gångare går
ihop, den ene smidigt och mjukt, den andre kantigt så är det lättare att den senare drar på sig
domarnas ogillande.

Börje Hansson
Konferensledare

