Protokoll domarkommissionens möte 2 november 2016 - Skype

Deltagare: Max Hellström
Ulf Wikström
Stefan Clausen
Peter Ejemyr (SvFF)
1. FIE-kandidat London 15 december
Domarkommissionen har beslutat skicka Tomasz Goral, EGF, till London för FIEexamination i florett den 15-16 december i samband med Eden Cup.
2. Pliktdomare internationella tävlingar
Det mesta är klart avseende värja. I florett är det dock sämre och utländska
domare kommer att behöva kallas in. Max återkommer med vilken/vilka
tävlingar han kan ställa upp i.
Stefan kontaktar lämpliga utländska domare i första hand för Lyon 17-18
december samt ytterligare domare till London 16-18 december.
3. De nya C-licenserna
Stefan redogjorde kort för de nya EFC-licenserna. FIE har ännu inte beslutat
huruvida de ska godkänna EFCs begäran att endast EFC-domare ska kunna gå upp
för FIE-examination.
Vi bör se till att potentiella kandidater kommer ut på ECC-tävlingar för att får
möjlighet till EFC-licens.
4. Hur få fram fler FIE-domare
Förutom Tomasz Goral ser vi inga omedelbara kandidater i florett. Vi enades om
följande list över florettdomare att satsa på:
I första hand:
Jonathan Bladin EGF
Isak Holmdahl KFK
Denis Dordevic ARA
Linn Löfmark GFK
I andra hand baserat på eventuellt intresse:
Filip Hedenskog EGF
Elis Wickman EGF
Jonte, Isak, Linn och Elis föreslås ges tillfälle att gå upp för examination till
förbundsdomare i florett på lag-SM den 10-11 december.
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Stefan pratar med Jonte, Filip och Elis. Ulf pratar med Isak och Linn.
Stefan söker 2 examinatorer till lag-SM.
Beslutades att avvakta med eventuella kandidater till FIE-examinationen i
samband med Kadett/Junior-EM i Plovdiv 2017.
5. Utbildningsmaterial samt examinationsmaterial - Lars Peterstrand har intressant
start på utbildningsmaterial online

72 ex. av utbildningsboken kvar i lager i Estland. Vid behov bör man vara ute i
rimlig tid.
Lars Peterstrand har påbörjar utveckling av en online-utbildning baserat på den
plattform som det utbildningsföretag han arbetar har utvecklat. Första utkastet
såg intressant ut. Ulf pratar med Björn L angående tillgång till
utbildningsmaterialet för inarbetning i online kurs.
6. Nästa möte
Onsdag 23 november 21:00 via Skype.
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