
Svenska Fäktförbundet   TK18-09 – 2019-05-05 
Tävlingskommittén   Via Skype 
 
  
Kallade: 
Aleksandar Matic (AM) 
Josef Rizell (JR) 
Stefan Clausen (SC) 
Leonard Lund     
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Fastställande av agendan 
  
§ 3 Ny medlemmar i TK 

- Förslag från Vendela Runold (tidigare TK-medlem): Christian Gustavsson (FFF).  
- Andra ideer? SC- Mattias Edlund, Uppsala, + Maaninka, Kungsbacka 
Beslut: Fråga CG, ME, Helena Maaninka om de är intresserade av att vara med 
i TK. Därefter förslag till SvFFs styrelse.  

 
§ 4 Domarrådet (medlemmar och hur man jobbar etc.).  

- Namnet på rådet bör vara Domarkommissionen – inarbetat namn.  
- SC förslår Björn Rasmussen som ny medlem 
- Strategiskt initiativ – arbete påbörjat, formulera mål kring antalet aktiva 

domare snarare än totala antalet domarlicenser, första möte på USM.  
- Förslag - Domarhandboken: Björn Lindholm behåller rättigheterna till  
- domarhandboken. Han fortsätter att göra uppdateringar allteftersom nya regler 

och konventioner införs. SvFF får rätten att fritt trycka nya, kopiera och på andra 
sätt utnyttja domarhandboken mot en årlig ersättning på 1 000 kronor (eller annan 
summa som överenskoms) vilket torde motsvara den summa Björn erhållit årligen 
som ett resultat av antalet tryckta exemplar. 

- Diskussion om tillsättning av pliktdomare: utse domare tidigt, i alla fall några av de 
som man tror behövs. 

 
Beslut:  
• Rådet som hanterar domarfrågor kallas Domarkommissionen  
• Björn Rasmussen – utses ingå i Domarkommissionen  
• Domarhandboken – ok, att SC går vidare med uppläggsdiskussion med Björn 
Lindholm. 
• Tillsättning av pliktdomare – Domarkommissionen kommer med förslag för första 
tillsättningar för 2019/2020 vid nästa möte. 

 
§ 5 Kostnader pliktdomare, kan vi hålla budget med tänkt svensk ranking 2019/2020? 

- Arbete pågår för att uppskatta om budgeten för pliktdomare räcker med fler 
SAT-WC på värja.  

- Nuvarande uppskattning landar HT2019 154 400 kr, kommer inte hålla 
budget. Hittills förbrukat 58000 kr. SvFFs styrelse meddelas vid nästa möte.   

 



§ 6 SM-arrangörer 2020 
- Gotland/Wadköping/Kalmar intresserade av Senior-SM 2020. Hur går vi vidare? 
- Kungsbacka drog sig ur JSM, erbjudande bör nu gå till GFK. Beslut? 

Beslut:  
• Kontakta klubbar som är intresserade av SM att skicka formell ansökan sista maj, enligt 
mall. Beslut om arrangör tas av TK på mötet i juni.  
• Kontakta GFK om JSM. 
 
§ 7 Fastslå kalendern 

- Örebro Masters nu bekräftat v45 
- Kalendern fastslås 

Beslut: Kalendern som nu är publicerad fastslås. 
 
§ 9 Tävlingsform för Lag-SM  

- Förslag från Stefan om justerad tävlingsform LAG-SM. Diskussion vid mötet och 
Stefan jobbar vidare med förslaget. Helst vill vi ha ett test redan 2019. Ev. beslut 
vid nästa möte. 

 
§10 Övrigt 

- Beslut att stryka undantaget för FIEs non-combativitéregel som vi haft i år. 
- Bör noteras på Fencing.se att FIEs bröstskyddsregel gäller för säsongen 

2019/2020 aven på nationella tävlingar.  
 
§ 11 Nästa möte 

- 10/6 kl20 via Skype.  
 


