Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK18-05 - 2018-10-03
Via Skype

Kallade:
Aleksandar Matic (AM)
Ana Valero Collantes (AVC)
Josef Rizell (JR)
Vendela Runold (VR)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
Förhinder:
Stefan Clausen (SC)

§ 1 Mötets öppnande
AM förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag.
§ 3 Godkännande av protokoll 2018-01
Beslutades:
att godkänna protokoll 2018-01.
§ 4 Lägesrapport SM för seniorer 2019
AVC redogjorde för läget i diskussionerna om SM för seniorer 2019. Diskussioner
pågår mellan SvFF, MF19, RF och Malmö Stad. Från SvFF hanteras frågan av AVC
och generalsekreteraren. Beslut i styrelsen förhoppningsvis under oktober.
Noterades att tidigare beslut avseende uttagningssystem i händelse av ett begränsat
SM bör tas upp till ny diskussion då flera tävlingar som ingår i Svensk ranking 201819 redan har varit.
§ 5. Bemanning av TK
Diskuterades namn för att komplettera kompetenserna i den nuvarande TK.
Beslutades:
att AM kontaktar den person som diskuterades för att efterfråga intresse.
§ 6. Nya tävlingsformer - hur ska vi driva arbete vidare?

Beslutades:
att tillsätta en grupp på ca 3 personer som arbetar med frågan enligt uppdrag nedan.
Gruppen stöttas av Peter Ejemyr från förbundets kansli (framförallt stöd kring
statistik inom svensk tävlingsverksamhet). Gruppen rapporterar till TK. AM sonderar
person att leda gruppen.
att denna grupp också ska titta på tävlingsformer för vuxna.
att arbeta efter bilagd plan.
§ 7. Åtgärdsplan fler florettdomare (SC)
Beslutades:
att bordlägga frågan.
§ 8. Pliktdomarsystemet
Diskuterades eventuellt behov av reviderat pliktdomarsystem.
Beslutades:
att i dagsläget inte initiera en revision av pliktdomarsystemet.
§ 9. Övrigt
Inga övriga frågor förelåg.
§ 10 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 13/11 kl 19.00.
§11 Avslut
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll.
Vid protokollet:

Justeras:

Peter Ejemyr

Aleksandar Matic

Strategiskt initiativ kring tävlingsformer
I svenska fäktförbundets strategi för 2018-2028 har ett strategiskt initiativ definierats kring
utveckling av nya tävlingsformer. Det relaterar till målet att locka och behålla idrottstalanger
och är del av Tävlingskommitténs ansvarsområde.
Förslag: Tillsätta en grupp på ca 3 personer som arbetar med frågan enligt uppdrag nedan.
Gruppen stöttas av Peter Ejemyr från förbundets kansli (framförallt stöd kring statistik inom
svensk tävlingsverksamhet). Gruppen rapporterar till TK.
Uppdrag: I uppdraget ingår att titta på både tävlingsformen (dvs arrangemanget) och
tävlingsformeln (dvs ex en poule och sen DE etc.). I uppdraget ingår att prata med
föreningar/tränare för att få input till problemformulering och respons på ide kring nya
tävlingsformer. Eventuellt kan problemformulering och idéer för att möta problem
presenteras och diskuteras på årsmötet 2019.
i) Problemformulering: Bör svara på exempelvis följande frågor:
- Vad är inte bra med dagens tävlingsformer?
- Vilket behov möter vi inte.
- Vad göra att fler inte tävlar?
- Skulle nya tävlingsformer kunna få fler barn och ungdomar att börja fäkta?
- Är dagens tävlingsform en orsak till att barn slutar fäkta?
- Kan barns fäktning utvecklas med en ny tävlingsform
I problemformuleringen ingår att göra en omvärldsanalys kring tävlingsformer i Sverige och
andra länder och diskussion med föreningar kring barns tävlande och motivation till att tävla.
ii) Ta fram en ide i vilken riktning tävlingsformen för barn (U11-U15) behöver utvecklas
baserat på problemformuleringen.
iii) Ta fram förslag på tävlingsform(er) som kan testas under säsongen 2019/2020
Tidsplan
1/11 Grupp tillsatt
31/12 (20/12?) 1:a utkast på problemformulering
9/3 Presentation vid SvFFs årsmöte
15/4 Konkret förslag på tävlingsform presenteras för arrangörer av
masterstävlingar/regionala tävlingar

