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1. Resultat av remissen om utrustningsbestämmelser
Remissvaren diskuterades i gruppen. 11 remissvar har inkommit. Motståndet
mot de föreslagna förändringarna i utrustningskraven för Äldre Ungdom är
förhållandevis kompakt bland remissvaren. I synnerhet gäller detta krav på FIEklingor i Äldre Ungdom och i mindre utsträckning Kadettklassen. Det
konstaterades att det i flera remissvar efterfrågas mer dokumentation och belägg
men att sådan inte är så lätt att finna. Det är heller inte en lämplig strategi att
vänta på att en allvarlig olycka händer innan reglerna skärps.
2. Förslag till nya utrustningsregler
a. När det gäller kläder som i nuläget inte är reglerade vad gäller kvalité och
säkerhetsnivå (förekommer i Minior-, Yngre Ungdom och Äldre Ungdom)
var mötet enigt om att en lägsta nivå på 350N bör fastställas.
b. Kravet om att ett av lagren på överkropp (fäktväst eller plastrong) ska
vara minst 800N i Äldre och Yngre Ungdom bör kvarstå, liksom kravet om
1600N mask i Äldre Ungdom.
c. Frågan om att höja kravet på kläderna i Äldre Ungdom ytterligare
diskuterades, genom krav på 800N byxor.
d. När det gäller kravet på FIE-klingor diskuterades om detta krav ska
införas från kadett- eller juniornivån.
e. Beslut om förslaget tas på nästa möte
3. Rapport incident i Göteborg
Göteborgs Fäktklubb har rapporterat en incident från florettlägret i
mellandagarna i Göteborg där en avbruten klinga penetrerade byxorna och
huden på låret så att ett tydligt jack och blodvite uppkom. Båda fäktarna var på
seniorelitnivå. Byxorna var FIE 800N och klingan FIE-homologerad (Blaise
Frères). Skyddsutrustningen förefaller ha fungerat som avsett, dvs kraften i
stöten var inte tillräcklig för att tränga in djupt i låret och orsaka en allvarligare
skada.
4. Övrigt
Den dokumentation som uppkommer i samband med olyckstillbud ska samlas i
Dropbox. SW fortsätter sin dokumentation av avbrutna klingor.
5. Nästa möte
Måndag 1 februari kl 21 (fastställa förslag om utrustningsbestämmelser) via
Skype
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