Protokoll domarkommissionens möte 23 november 2016 - Skype

Deltagare: Max Hellström
Ulf Wikström
Stefan Clausen
Peter Ejemyr (SvFF)
1. Pliktdomare internationella tävlingar
Vi saknar fortfarande en domare till fredag 16 december på JVC London. Stefan
har sökt utan lycka men fortsätter. Övriga uppmanas se om de har någon bra idé.
JVC i Lyon, samma helg som London, kräver ingen domar då det är färre än fem
deltagare.
ECC i Bratislava 14 januari 2017 bör utnyttjas att skicka en eller två av de
florettdomare vi satsar på.
2. Hur få fram fler FIE-domare
Jonathan Bladin, Linn Löfmark och Isak Holmdahl har tackat ja till att döma ut till
förbundsdomare på lag-SM. Stefan har ännu inte pratat med Elis men ska göra
det. Joakim Lindqvist och Erik Wikström är examinatorer.
Potentiella kandidater att åka till Kadett-/Junior-EM för FIE-examination i florett i
Plovdiv är Filip Hedenskog och Simon Enarsson. Filip har visat intresse för att
satsa på domarkarriär. Max pratar med Simon för att höra om han också är
intresserad av domarkarriär.
Domarkommissionen bevakar i första hand de domare vi beslutat satsa på och
tar senare beslut om vi ska skicka någon.
Inte samma behov av att FIE-examinera värjdomare men lista över kandidater
bör tas fram.
3. Utbildningsmaterial samt examinationsmaterial
Ulf skickar examinationsfrågor för florett till övriga i domarkommissionen.
Björn tycker det onlinematerial som Ulf tagit fram, baserat på Björns
domarhandbok, är ok.
Han är intresserad av att släppa ägarskapet till materialet och därmed kravet på
royalty. Stefan kontaktar Björn för att försöka komma till en överenskommelse.
Björn har uttryckt intresse av att hjälpa till lite mer aktivt från i vår. Beslut senare
hur vi eventuellt ska utnyttja detta.
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4. Hur tillförsäkra att vi får likartad bedömning i florett
Max tar upp frågan på JVC i London avseende nygamla axelregeln.
Beslutades att anlita Mads Vetli Hejrskov på domarseminariet i samband med USM i
Karlskrona för att gå igenom bedömning i ett antal olika situationer i florett. Syftet är att
skapa en likartad grund för bedömning av florett och att inspirera florettdomarna då
Mads är GP-domare i florett. Max kontaktar Mads och föreslår att han också ställer upp
som domare i USM, mot ersättning.
Kommissionen funderar också på program för värjdomarna när Mads undervisar
florettdomarna
5. Träningsläger domare
Ulf har föreslagit att vi ska utnyttja träningsläger till att ge möjlighet att träna domare,
vilket alla tycker är en bra idé. Tanken är att anlita erfarna domare som kan studera de
mer oerfarna domarna och ge tips och råd.
Peter tar fram lista över kommande träningsläger i värja och florett. Nästa steg är att
kontakta arrangörerna av dessa läger för att avgöra vilket/vilka som skulle kunna vara
lämpliga läger. Idealiskt är om de domare som deltar och som inte annars är
lägerdeltagare ska kunna åka över dagen.
Ämnet tas upp igen på nästa möte när vi har listan över läger för planering inför 2017.

6. Nästa möte
Onsdag 4 januari 21:00 via Skype.
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