
Svenska Fäktförbundet   Protokoll TK18-01 - 2018-08-14 
Tävlingskommittén   Via Skype 
 
  
Kallade: 
Aleksandar Matic (AM) 
Ana Valero Collantes (AVC) 
Josef Rizell (JR) 
Stefan Clausen (SC) 
Vendela Runold (VR) 
     
Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 
 
Utkast 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
AM förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Fastställande av agendan 
  
Agendan fastställdes enligt förslag. 
 
 
§ 3 Godkännande av protokoll 2018-03 
  
Beslutades: 
 
att godkänna protokoll 2018-03. 
 
 
§ 4 Uppdatering SM för seniorer 2019 (AVC) 
 
AVC rapporterade kring planerna kring fäktningens deltagande på SM-veckan i juni 
2019. 
 
Datum: 26 + 27  Juni utifrån möjlighet till lokalerna. Dialog med Malmö stad pågår 
för att åstadkomma en attraktiv arena och för att evenemanget ska uppnå önskade 
syften i attraktivitet för publik etc. Plats: Just nu är vi erbjudna två platser, en stor 
scen utomhus, med mycket bra placering alternativt en scen inomhus. Båda är 
mycket bra för fäktning, dock är den stora scenen utomhus som är det mest 
intressanta för oss. 
 
Sponsorarbetet är påbörjat. Då det är speciella omständigheter SvFF kommer också 
behöva gå in med en summa pengar dock ej bestämd hur mycket för att täcka 
kostnader för domare, tävlingsledning, media/marketing personal samt kostnader 
kring grafisk profil. 
 
Kostnader: Samtliga kostnader för scen, ljussättning, ljud mm står Malmö Stad för, 
även hyra av viss speciell utrustning utifrån kravspecifikationen för final pisten.  



Lokal arrangör står för övriga kostnader, dock bör man poängtera att intäkt bortfall 
kommer att vara stor då det blir sammanlagt 24 deltagare.  
Domare: Tre domare på vardera vapen bör bjudas in.  
 
Förslaget är att de som får delta är topp 4 på Svensk ranking vid ett bestämt datum 
som beslutas senare. Detta gäller alla sex vapen. 
 
Beslutades: 
 
att godkänna en tävlingsform för senior-SM 2019 där de som får delta är topp 4 på 
alla sex vapen på Svensk ranking vid ett bestämt datum som beslutas senare och att 
SM därmed består av totalt 24 fäktare. 
 
Mot beslutet anmälde Aleksandar Matic avvikande mening till förmån för ett 
upplägg med en uttagningstävling som avgör vem som får delta på SM-veckan.  
 
att veteran-SM i så fall separeras från individuella senior-SM och arrangeras sista 
helgen i april i Stockholm. 
 
 
§ 5 Kort rapport om utmaningar relaterade till nya Ophardt 
 
PE rapporterade kort om den nya version av Ophardt Online som lanserats under 
sensommaren och i vilken det kvarstår omfattande justeringar och anpassningar till 
de svenska systemen, främst fencing.se. Kansliet arbetar intensivt med detta och 
kommer att informera vartefter systemet blir mer stabilt. 
 
Diskuterades behovet av att flytta fram sista anmälan för vissa tävlingar. 
 
Beslutades: 
 
att flytta fram sista anmälningsdag för SAF-pokalen och Rehbinderska priset till den 
6/9. 
 
 
§ 6 EFC U14 – SvFF policy 
 
PE redogjorde för SvFF:s defacto-policy vad gäller internationellt tävlande för 
ungdomar under kadettålder. SvFF varken uppmuntrar eller avråder från sådant 
tävlande men förbundet accepterar inte nationell anmälan eller nationell domarplikt 
till tävlingar yngre än U17. 
 
Diskuterades EFC:s inbjudan att nominera tävlingsarrangemang till EFC:s U14-
kalender. 
 
Beslutades: 
 
att inte nominera något svenskt tävlingsarrangemang till EFC:s U14-kalender. 
 
att undersöka om SvFF:s policy i dessa frågor bör göras skriftlig. 
 
 
§ 7 Bemanning av TK  



 
Diskuterades eventuell ytterligare bemanning av TK. 
 
att bordlägga frågan till nästa möte, samt 
att AM skriver förslag/underlag 
 
 
§ 8 Nya tävlingsformer - hur ska vi driva arbete vidare? 
  
Beslutades: 
 
att bordlägga frågan till nästa möte 
 
 
§ 9 Åtgärdsplan fler florettdomare  
 
SC föredrog läget kring florett- och övriga domare. Sverige har för få FIE-domare, 
framförallt på florett. Diskuterades olika möjliga åtgärder. 
 
 
§ 10 Övrigt 
 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 
  
§ 11 Nästa möte 
 
Beslutades: 
 
att avhålla nästa möte den 3 okt kl 19.00.  
 
 
§12 Avslut 
 
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 

 
 
Peter Ejemyr   Aleksandar Matic 


