Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK17-01 - 2018-04-08
Via Skype

Närvarande:
Aleksandar Matic (AM)
Ana Valero Collantes (AVC)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
Vendela Runold (VR)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Aleksandar Matic förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen till
det första mötet med Tävlingskommittén (TK).
§ 2 Kalender 2018-19
AVC lämnade en kort introduktion till processen att ta fram en svensk
säsongskalender.
PE presenterade gällande förslag (utskickat version 0.7) där de flesta svenska
arrangörerna har givit ok till förslaget.
Utkastet diskuterades.
Beslutades:
att PE publicerar på fencing.se en sista utkastversion för kommentarer.
§ 3 Domarplikt på SM på Gotland
SC redogjorde för problematiken som uppstår med domarplikt när en tävling löper
över två dagar och meddelade att man fattat beslut om att domarplikt ska gälla för
dag 1 av tävlingen men att arrangören får rekrytera domare till dag 2.
Beslutades:
att godkänna Stefans beslut.
§ 4 Tävlingsformer på SM/JSM
Anmäldes att flera företrädare för en och samma förening varit mycket aktiva med att
driva opinion mot TB O.12 (eliminering av 20-30% av fäktarna före DE).
Frågan diskuterades ur olika perspektiv.
Beslutades:

att tillsvidare bordlägga till kommande diskussion inför ev. ny version av TB inför
säsongen 2018-19.
§ 5 Nya utrustningsregler för kommande säsong
Noterades att det tidigare beslutats och kommunicerats att den nya regeln kring
mjukt bröstskydd på florett kommer att träda ikraft först säsongen 2019-20.
Den nya regel som gäller främst maskernas nackband ska enl. tidigare beslut gälla
alla klasser som kräver FIE-mask från inledningen av säsongen 2018-19.
Diskuterades utmaningen i att få alla fäktare att vidta nödvändiga åtgärder i tid.
Beslutades:
att tydligt kommunicera regeln vid flera tillfällen under våren, bl.a via fencing.se,
Facebook och mail till föreningarna. PE verkställer.
§ 6 Kommande uppgifter för TB
Noterades att kommittén inom snar framtid har att hantera bland annat:
- Domare till NM florett i Köpenhamn.
- Fastställa kalender efter ev. kommentarer (per capsulam)
- Besluta om ev. ändringar i TB
- Ev. beslut (register, licenser, mm) dels med anledning av GDPR dels pga. ny version
av Ophardt-systemet
- Beslut om omfattning, ingående tävlingar och regler för Masters 2018-19
§ 7 Hur ska kommittén arbeta - diskussion
Diskuterades mötesformer och mötesfrekvens, antal medlemmar/kompetenser,
dokumentation, etc.
Noterades en huvudsaklig samsyn kring att TK inte bör ha permanenta
underkommittéer men knyta personer till sig ad hoc eller på projektbasis samt ev.
utöka kommittén med någon ytterligare person.
Noterades argument för och emot att publicera protokoll. Anmärktes att i princip allt
som TK gör ändå publiceras, oftast på fencing.se.
Mötet ansåg att Skypemöten fungerar bra men att det finns värde att träffas någon
gång. En gång i månaden ansågs vara en lagom frekvens emedan det förelåg olika
uppfattningar kring möten på söndagskvällar.
Noterades att inte alla ledamöter i tidigare grupper/kommittéer har meddelats att
dessa har upphört.
Beslutades:
att AM kontaktar ledamöterna i den tidigare MRST-kommittén.

§ 8 Övriga frågor
Beslutades:
att sätta upp e-postadress tk@fencing.se som går till hela kommittén samt att styra
om adresserna kalender@ och domare@ till denna.
§ 9 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 6/5 kl 20.00 via Skype.
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