Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

TK18-10 – 2019-06-10
Via Skype

Kallade:
Aleksandar Matic (AM)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
Pierre Thullberg
Närvarande:
Aleksandar Matic (AM)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes med tillägg att av en punkt kring domarfrågor om nominering
till Master list.
§ 3 Godkännande av protokoll 190505
Protokollet godkänt
§ 4 SM/JSM arrangörer 2020
a) JSM
Göteborg tackat ja.
Beslut: GFK fastslås som arrangör som arrangör
b) SM – ansökningar från Gotland, Kalmar, Wadköping och Aramis.
Ansökningar bifogas.
Ansökningarna diskuterades. TK ser positivt att en ny klubb arrangerar SM och
utser därför Aramis till arrangör. TK kommer att betona vikten av att skapa
mästerskapskänsla.
Beslut: FK Aramis utses till arrangör av SM2020.
§ 5 SM under SM-veckan 2021?
Föredrar vi sommar eller vinterveckan. Respons önskas av Patrik Joelsson som tittar på
frågan för SvFF. Sommar går i Linköping och Vinterveckan i Borås (datum ej
publicerade).
TK skulle föredra vinterveckan av sportsliga skäl. Dock är det starkt beroende av den
internationella kalendern och att arrangemanget är på en helg, samt att klubb i närheten
är villig att ta på sig arrangemang (med SDF). Sommaren är inte att föredra då är det
svårt att få ett sportsligt bra arrangemang med många deltagare. Få deltagare i SM leder
sannolikt till svårigheter med ekonomin för arrangerande förening och kännbart mindre
licensintäkter för förbundet.

§ 6 Rapport från domarkommissionen
Protokoll från kommissionens möte 190518 bifogas.

Domarhandboken: Björn Lindholm vill behålla rättigheterna och tills vidare fortsätter vi
med den lösningen och försöker hålla ner kostnaderna för tryckning (vilket ger en
kostnad på ca 60 kr per exemplar).

Domarstrategi: I första hand skicka en utvald grupp av domare på ECC tävling för att
kunna kvalificera sig kring C-licens. En ambition bör vara att kunna skicka de som får
höga betyg (4,5) på ytterligare en tävling. En dialog med klubbarna behövs i den
frågan. Just nu finns detta inte TKs budget. Domarkommissionen kommer att prata
med klubbar och domare kring detta.
Strategiska initiativet kring domarförsörjning: DK ser över strategiska initiativet och
det KPIer som finns. DK kommer att föreslå en budget för det strategiska initiativet.
TK vill nominera Tomasz Goral till GP Listan i florett. SC förbereder brev till FIEs
domarkommission om detta.
§ 7 Masters 2019/2020
Beslut: TK ser positivt på att Masters finnas 2019/2020, men en arbetsgrupp för att
administrera detta behövs. AM pratar med generalsekreteraren om detta.
§ 8 Återrapport USM
Rapporter bifogas
TK kommentarer: Bra arrangemang! Bra hall.

§ 9 Tävlingsform för Lag-SM
Uppföljning av arbete med ny tävlingsform (Stefan Clausen)
Beslut: testa ny tävlingsform för LAG-SM säsongen 2019/2020 (dvs december). SC
skriver förslag på ändring till TB.
§ 10 Budget för strategiska initiativ (2019 och 2020)
i)
2.1 Tävlingsformer
Ingen budget 2019 förslag tas fram för 2020 och diskuteras vid nästa möte.
Initiativet är pausat 2019.
ii)
2.2 Domarförsörjning
Diskuterades under punkt 6.
§11 Övriga frågor
§ 11 Nästa möte
- Ett per capsulum kring TB tas innan 1/7 2019.
- 12/8 kl20 via Skype

Protokoll Domarkommissionens möte 18 maj 2019
Plats:

Scandic Hotel Karlskrona

Deltagare:

Stefan Clausen
Björn Rasmussen
Ulf Wikström

1. Domarkommissionen
Domarkommissionen (DK) är återuppstånden, nu som råd under Tävlingskommittén
(TK) som äger budgeten.
Ordförande Stefan Clausen, också medlem i TK, med Björn Rasmussen och Ulf
Wikström som övriga medlemmar.
Stefan skickar förslag till uppdatering av diverse sidor på fencing.se (se bilaga).
2. Undantag för FIE-regler upphör
Undantagen för den nya passivitetsregeln samt kravet på vadderat bröstskydd i
florett upphör och reglerna börjar gälla i Sverige fr o m 1 juli 2019.
Stefan säkerställer att Information läggs ut på fencing.se samt om möjligt mail till
klubbarna.
3. Uppföljning domaraktiviteter
På grund av uppgradering av Ophardt Online överförs inte längre domarinformation
mellan fencing.se och Ophardt. Inga planer finns att återupprätta denna överföring.
Det innebär bl a att uppdatering av domare måste göras på båda ställen samt att det
blir svårt att följa upp domaraktiviteter.
Beslutades att i avvaktan på förslag till hur vi ska genomföra uppföljning kommer
ingen domare att förlora sin licens efter säsongen 2018/2019.
4. Domare DK beslutat satsa på
Följande domare har DK initialt beslutat satsa på med mål att så småningom nå Clicens, för att därefter ha möjlighet att examinera till FIE-licens. Listan uppdateras allt
eftersom.
Johan Wik, v
Tim Andersson, v
Daniel Lazer, v
Viktor Gerdin, v
Rickard Ekman, v
Linn Rasmussen, v (Har C-licens)
Elis Wickman, f
Filip Hedenskog, f
Filip Sundtröm, s
5. Domarhandboken
Förslag till ändringar i Domarhandboken:
1) Inom tre år efter tappad licens krävs endast godkänt praktiskt prov. Examinator
ställer frågor enligt vad som gäller för examination till förbundsdomare.

2) Uppdatering avseende den nya C-licensen samt hur nå FIE-licens.
Stefan tar fram förslag till uppdaterad Domarhandbok.
Förslaget avseende rättigheterna till Domarhandboken och SvFFs rätt att kopiera etc.
med Björn Lindholm godkänt i TK. Ulf kontaktar Björn för att försöka komma till
överenskommelse. Max ersättning 1 500 SEK per år.
Ulf kan vid behov skriva ut exemplar av boken för 10 SEK per ex. Utbildande klubb
faktureras från Ulfs företag.
6. Domarutbildning
Ulf har tagit fram utbildningsmaterial i Keynote (kan sparas i Powerpoint).
Följande domare har rätt att hålla utbildning:
Max Hellström
ÄFK Ängby
Birgitta Linde
GFK Göteborg
Björn Lindholm
ARA Helsingborg
Björn Rasmussen UF Uppsala
Ulf Wikström
KFK Kalmar
Följande domare har rätt att genomföras examination:
Namn
Klubb
Värja
Florett
Stefan Clausen
DIF Stockholm
X
Tomasz Gorál
FAS Solna
X
X
Max Hellström
ÄFK Ängby
X
X
Birgitta Linde
GFK Göteborg
X
Björn Lindholm
ARA Helsingborg
X
X
Björn Rasmussen
UF Uppsala
X
Mads Vetli Hejrskov
MFFG Malmö
X
X
Ulf Wikström
KFK Kalmar
X

Sabel
X

Stefan skickar för uppdatering av fencing.se.
7. Pliktdomare till uttagningstävlingar utomlands säsongen 2019/2020
Stefan tar fram förslag när landslagskommittén har beslutat vilka tävlingar som ska
vara uttagningstävlingar. Enligt förslag i TK kan vissa domare, i tävlingar där vi vet att
flera domare kommer krävas, få tillstånd att köpa biljett och boka hotell tidigt för att
därmed spara pengar. Övriga domare får besked en månad innan då anmälningsläget
och därmed domarbehovet är klart.
8. Domarnytt
DK beslutade återuppta Domarnytt för att förmedla nyheter och annat till
domarkåren.
Ulf tar fram utkast till första numret.
Stefan sammanställer e-postlista till samtliga domare.
9. E-post till DK
Adressen domare@fencing.se bör gå till samtliga medlemmar i DK i stället för till TK.

Stefan begär att detta upprättas.
10. Nästa möte
Lördag 7 juni efter lördagens tävlingar på Malmö International på Good Morning
Hotel.

