Möte Material-, reglements-och säkerhetskommittén 2016-08-29, via Skype
Orvar Jönsson, ordf
Stefan Clausen
Mattias Edlund
Aleksandar Matic
Sten Wessman
Pierre Thullberg, adj tjänsteman
Förhindrade: Henrietta Liljengren
1. Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet den 30 maj godkändes
2. Tävlingsbestämmelser
Såvitt känt finns inga omedelbara behov av ”akuta” förändringar i TB.
Inriktningen är att göra en ”ordinarie” uppdatering som träder i kraft nästa
säsong, 20170630 med de förändringar och förbättringar som identifierats.
Beslöts
att ge Stefan Clausen i uppdrag att samordna arbetet med förslag till ny version
av SvFF:s Tävlingsbestämmelser inför säsongen 2017-18.
3. Materialkontroll på svenska tävlingar
I dagsläget finns inga riktlinjer för hur initiala (innan tävlingen börjar)materieloch säkerhetskontroller ska gå till. Beslöts
att kontroll av mask och handske ur säkerhetssynpunkt ska anges som
obligatoriska vid samtliga svenska tävlingar
att kontroll av el-västar samt maskskägg på florett enligt m.28.5 och m.27.2 ska
anges som obligatoriska på samtliga nationella tävlingar (mästerskapstävlingar,
masters)
att kontroll av el-västar samt maskskägg på florett enligt m.28.5 och m.27.2 ska
rekommenderas på övriga regionala och lokala tävlingar
att ge Aleksandar Matic i uppdrag att till nästa möte presentera ett utkast till hur
ovanstående regler skulle kunna formuleras i TB.
4. Råd om säkerhet mm
Denna skrift bör få en översyn varje säsong. Det finns vidare anledning att befara
att den inte fått den spridning den förtjänar. Beslöts
att ge Pierre Thullberg i uppdrag att publicera en påminnelse om att denna skrift
existerar på fencing.se samt be om synpunkter inför en uppdatering.
att ge Mattias Edlund i uppdrag att utifrån en genomläsning samt eventuellt
inkomna synpunkter lämna ett förslag till eventuella förändringar vid nästa möte.

5. Benämning av säkerhetsnivåer på fäktutrustning i kommande TB
Så kallade 800N- och 350N-fäktdräkter har en utförlig definition i svensk
Standard nr SS-EN13567 (CE-märkning). Frågan är om det är lämpligare att
använda dessa beteckningar för att definiera vilka säkerhetsnivåer som krävs.
När det gäller FIE-homologerade kläder (800N) innebär FIE-homologeringen att
fabrikanterna även med vissa intervaller behöver lämna in de olika delarna för
testning samtidigt som definitionen för FIE-homologering är identisk. För 350N
finns det egentligen ingen annan entydig kravspecifikation än CE-märkningen.
Eventuellt är det bästa att uttrycka den ena säkerhetsnivån enligt CE-märkningen
(SS-EN13567 nivå 1) och den andra som krav på FIE homologering. Beslöts
att ge Sten Wessman i uppdrag att inför nästa möte överväga och lämna förslag
till hur kravnivåer på fäktutrustning bäst ska uttryckas i TB.
6. Eventuella remissvar
Konstaterades att kommittén svarar på de delar som berör dess
verksamhetsområde när remisserna om ungdomsfäktning och
jämlikhet/jämställdhet publicerats.
7. Förslag till FIE-kongressen 2017
Pierre kommer att ha önskemål om att SvFF lämnar förslag till regeländringar vid
nästa kongress. Stefan har också förslag till förändringar som inte hanns med
inför senaste kongressen. Beslöts
att ge Pierre Thullberg i uppdrag att ansvara för samordning av sina och Stefans
förslag samt
att kommittén tar ställning till dessa förslag när de föreligger.
8. Nästa möte
9. Nästa möte äger rum måndagen den 3 oktober augusti kl 21 via Skype.
Övriga fastställda datum:
2016: 7 november, 5 december
2017: 9 januari (obs), 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj (obs), 5 juni
2015-08-29/PT
Bilaga: Uppdaterad aktivitetsplan för MRS-kommittén

