
Svenska Fäktförbundet   Protokoll TK18-06 - 2018-11-13 
Tävlingskommittén   Via Skype 
 
  
Kallade: 
Aleksandar Matic (AM) 
Josef Rizell (JR) 
Vendela Runold (VR) 
Stefan Clausen (SC) 
     
Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 
Förhinder: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
AM förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Fastställande av agendan 
  
Agendan fastställdes enligt förslag. 
 
 
§ 3 Godkännande av protokoll 2018-05 
  
Beslutades: 
 
att godkänna protokoll 2018-05. 
 
 
§ 4 Nordiska mästerskap  
 
Diskuterades nordiska mästerskap. Noterades problemen med sena besked om när 
NM arrangeras.  
 
Beslutades: 
 
att tillskriva NFU (förbunden) i frågan. PE skriver draft.  
 
Diskuterades pliktdomare vid NM florett i Lettland i maj 2019 samt generellt vid 
tävlingar som inte ingår i Svensk ranking.  
 
Beslutades: 
 
att SvFF inte ansvarar för domarplikten i samband med tävlingar som inte ingår i 
Svensk ranking och därmed inte heller vid NM florett i Lettland i maj 2019. 
 



§ 5 Uppdatering status SM för seniorer 2019  
 
Diskuterades SM 2019. 
 
Beslutades: 
 
att TK rekommenderar att SM i Malmö under SM-veckan arrangeras på ett sätt där 
anmälan är öppen för alla och med finalpass helst samma dag, i andra hand dagen 
efter.  
 
  
§ 6 Arrangörer av mästerskap 2020 
 
Ansökningar om att arrangera SM 2020 har inkommit från KF99 och GFK. Båda 
klubbarna söker primärt JSM. 
 
Beslutades: 
 
att PE tillskriver klubbarna med kompletterande frågor.  
 
 
7. Bemanning av TK  
 
AM har diskuterat med en lämplig person som ev. kan vara med om mötestiderna är 
flexibla. AM fortsätter dialogen och lägger fram förslag till styrelsen om utfallet av 
dialogen är positivt.  
 
8. Krav på streaming mm i TB? 
 
Diskuterades krav på streaming och resultatrapportering online vid svenska 
tävlingar. 
 
Beslutades: 
 
att bordlägga frågan och diskutera vidare. 
 
9. Förslag till FIE-kongressen 
 
 
Diskuterades förslag till FIE-kongressen. 
 
Beslutades: 
 
att uppmana de svenska delegaterna att rösta nej till Comex Proposal 4 (test utan 
vita lampor i florett) samt rösta nej till förslagen om röda/svarta kort vid non-
combativité. 
 
att anse punkten omedelbart justerad 
 
10. Tävlingssystemet Lag-SM (SC) 
 



Beslutades: 
 
att bordlägga frågan. 
 
§ 11 Övrigt  
 
PE anmälde kort kommande förslag om höjda straffavgifter vid sen anmälan. 
 
JR efterlyste en preliminär budget för 2019 
 
 
§ 12 Nästa möte 
 
Beslutades: 
 
att avhålla nästa möte den 10/12 kl 19.00. 
 
§13 Avslut 
 
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 

 
 
Peter Ejemyr   Aleksandar Matic 
 


