Rapport från Tävlingskommittén inför styrelsemöte i
Göteborg 17 januari 2009.
Tävlingskommittén har inte haft några möten sedan senaste rapporten.

Tävlingsutskottet
Rapport kommer….

Domarutskottet
Domarutskottet som består av Börje Hansson, Anna Johannesson och Catarina Andersson har
haft ett möte den 11 januari i Västerås.
Möte Domarutskottet Västerås 11/1 2009
Närvarande: Börje Hansson, Anna Johannesson, Catarina Andersson
§1
Tävlingsprogram 2009
Domartillsättning gjordes på de tävlingar vi fått information om, se bilaga 1.
Eventuella korrigeringar och kompletteringar kan komma att göras när
fullständigt tävlingsprogram är klart.
§2

SM
Domartillsättning gjord för inomhus SM och Stora SM samt domarledare utsedd
till lång SM samt veteran SM tävlingarna, se bilaga 1.

§3

Kläder Spadar
Domarspadar vi har beställt räcker inte nu när vi fått nyutbildade domare, Börje
har beställt 25 par ytterligare. Kläder är beställt för de domare som inte fick
kläder vid SM, men behöver kompletteras till de nyutbildade domarna samt
distribueras till respektive domare.

§4

Verksamhetsberättelse
Börje tar fram ett förslag till berättelse för 2008.

§5

Verksamhetsplan
Vi gick igenom föregående års verksamhetsplan samt diskuterade en plan för
D.U för 2009. Börje skriver samman ett förslag till verksamhetsplan.

§6

Budget
Börje räknar samman och gör ett förslag till budget för D.U. för 2009.

§7

Domarprov
Vi tar fram ett informationsmaterial som skickas ut varje år i samband med att
domarkorten skickas ut. Förslaget presenteras på Domarkonferensen, se §11.

§8

Domarkalender
En ny domarkalender kommer att tryckas inför förbundsmötet, aktuella
uppgifter samlas in samt kontakt med Danmark och Norge för deras uppgifter
görs.

§9

Nordiskt domarmöte

Norge ska kalla och arrangera denna träff som har sagts ska ske i februari. Minst
två från Sverige åker på den nordiska domarträffen.
Punkter som behöver tas upp på denna träff är:
- Hur gör vi för att få möjlighet att utbilda internationella domare.
- Nivån på bedömningen/tolkningen av gångdefinitionen Hur får vi en mer jämn
bedömningsnivå i norden.
§10

Hemsidan
Anna uppdaterar och ansvarar för att uppgifter på hemsidan är aktuella
På den nya hemsidan vill vi komma högre upp så man hittar oss direkt på
tävlings förstasida.

§11

Domarkonferens
Domarkonferens planeras till den 14 mars i Göteborg och börjar direkt efter
inomhus SM på lördagskvällen och fortsätter till och med söndag fram till lunch.
På domarkonferensen går vi igenom bland annat det material vi tar fram för
kvalitetssäkring av domare. En inbjudan skickas ut till alla domare, distrikt och
distriktsansvariga. Alla domare blir inbjudan.

§12

Domarresa Berlin
En resa planeras att genomföras till VM i Berlin 2009. Vi frågar styrelsen om
vilken subventionering vi kan få till denna resa. Anna kollar upp priser på
färdmedel och boende.

§13

Domarkort 2008, 2009
Väldigt få domarkort har kommit in till Börje. Vi måste ligga på så vi får in alla
korten så vi vet vilka som ska få nya för 2009.

§14

Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.

Bilaga 1
Preliminära domaruppdrag 2009
14 mars
14 mars

Ungd.tävling Göteborg
Inomhus SM Göteborg

D.L. Leif Kjellgren
D.L. Tommy Dahllöf,
domare: Anna Johannesson, Marianne Dahllöf,
Gunder Svensson, Ulf Hallgren, Catarina Andersson.

16 maj
17 maj

Arostrampen Västerås
Salarundan, Sala

D.L. Catarina Andersson
D.L. Ingemar Eriksson

29-30 maj

Veteran EM Danmark

-

7 juni

Nationell tävling,
Stockholm

D.L. Siw Karlström

13 juni

Västkustgången
Göteborg

D.L. Marianne Dahllöf

26-28 juni

Veteran NM,
Huddinge

D.L. Ulf Hallgren
domarreserver: Ingemar Eriksson, Catarina
Andersson, Börje Hansson, Gunder Svensson.

4-5 juli

SM Eskilstuna

domare: Leif Kjellgren, Catarina Andersson, Ingemar
Eriksson, Anna Johannesson, Börje Hansson, Gunder
Svensson, Tommy Dahllöf, Marianne Dahllöf.

18 juli

Öppna Svealandsmäst.
Äppelbo
Malung runt

19 juli

D.L. Börje Hansson
D.L. Anna Johannesson

22-23 aug

Juniorlandskamp.
Finland

domare: Gunder Svensson

29 aug

Finnkampen Göteborg

D.L. Catarina Andersson,
domare: Tommy Dahllöf, Anna Johannesson

5 sept

Marianne Dahllöf: reserv Ingemar Eriksson

19 sept

Nordisk landskamp
Danmark
Lång SM vet. Tibro

26 sept

Knalletrampen Borås

D.L. Gunder Svensson

3 okt

Lång SM Köpenhamn

domare: Ulf Hallgren
domarreserver: Anna Johannesson, Börje Hansson

Datum ej fastställt ännu:
Lettlandlandskamp i Lettland
Norska mästerskapen
Danska Mästerskapen

D.L. Birger Fält

domare: Tommy Dahllöf
domare: Lennart Back
domare: Maria Gunnarsson

