Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK19-04 - 2019-10-08
Via Skype

Närvarande:
Aleksandar Matic (AM)
Josef Rizell (JR)
Stefan Clausen (SC)
Mattias Edlund (ME)
Förhinder:
Christian Gustafsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE) Bitr. generalsekreterare

§ 1 Mötets öppnande
AM förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes i föreslaget skick.
§ 3 Godkännande av protokoll TK19-03 - 190812
Beslutades:
att godkänna Protokoll TK19-03 – 2019-08-12. PE publicerar på fencing.se.
§ 4 Domarfrågor
A. Rapport från domarkommissionen (protokoll bifogas).
SC rapporterade från möte med DK.
Diskuterades storleken på domarböter och trappa.
Beslutades:
att återkomma till frågan inför nästa säsong
Anmäldes att utbildningsmaterialet för domare inte längre ska finnas i SvFF webshop utan
beställs per mail från från Ulf W.
B. Uppföljning av beteenden - tydlig instruktion till överdomare och domare kring
rapportering och uppföljning. Hur kan domarkommissionen informera och följa upp?
Noterades att frågan fanns med i nygamla Domarnytt.

Beslutades:
att tillskriva föreningarna om vikten att rapportera incidenter. PE och AM draftar.
C. Alkoholpolicy som finns också ska följas av domare och vid arrangemang (domare
internationella evenemang och eventuellt kring tävlingsengagemang)
Frågan diskuterades och hänsköts till DK
D. Hantering av domarnas reseräkningar
Beslutades:
att PE skriver en rutin och tillställer TK.
§ 5 Strategiska initiativ domarförsörjning
Presenterades och diskuterades styrelsens strategiska initiativ kring domarförsörjning.
(bifogas)
Anmäldes idén att förbundet skulle arrangera ett grundutbud av domarutbildningar.

§ 6 Rapport från första tävlingen i SFL
Noterades att Svenska Fäktligan haft sin första tävling och att stämningen var god och de
flesta positiva trots att samarrangemanget med S:t Erikscupen ledde till förseningar.

§ 7 Övriga frågor
Noterades att det kan var av värde att börja be om ansökningar att arrangera SM 2021. PE
kommunicerar via fencing.se och Facebook.

§ 8 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 26/11 20.00.

§ 9 Avslut
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll.
Vid protokollet:

Justeras:

Peter Ejemyr

Aleksandar Matic

Protokoll Domarkommissionens möte 17 september 2019
Plats:

Telefon

Deltagare:

Stefan Clausen
Björn Rasmussen
Ulf Wikström

1. Nomineringar
Tomasz Gorál har nominerats till EFCs masterlista.
Tomasz Gorál och Birgitta Linde har nominerats till samtliga EM denna säsong med
Tomasz som första namn.
2. Non-combativity
Sverige kommer att tolka den nya regeln avseende non-combativity så att man inte
kommer kunna få p-svart om man leder en match eller lagmöte.
3. Domarlista
Stefan har färdigställt lista med alla domare i Sverige (excelfil) med e-post och
mobilnummer. Möjlighet att filtrera på vapen, klubb etc.
Läggs upp i gemensamt utrymme, Teams om DK kan få egen area eller Dropbox.
4. Domarnytt
Följande ska inkluderas i första numret av domarnytt:
- Nya non-combativityregeln
- Det faktum att alla överdomare ska skicka in en enkel rapport om vilka domare som
dömt i respektive tävling. Krävs för uppföljning av domaraktiviteter.
- Uppmaning avseende hantering av problem med fäktare, coacher, föräldrar som
uppträder olämpligt mot domare. Överdomare bör ta upp frågan på domarmöten
med uppmaning att alltid kalla på överdomaren vid olämpligt uppträdande och
erfarna domare bör vara vaksamma och ingripa om behov finns.
Ulf tar fram första version för påseende innan utskick.
5. Utbildningsmaterialet
Ulf går back med nuvarande pris 10+50 kronor. Beslutades att nytt pris blir 50 kr (Ulf)
+ 50 kr (Björn L) = 100 kronor + fraktkostnad.
Lars Peterstrand och Max Hellström jobbar med utbildningsmaterial online för i
första hand florett. Stefan kontaktar Lars angående det faktum att Björn Lindholm
har upphovsrätten till domarhandboken för att säkerställa att inget intrång på den
rätten görs.
6. Strategiskt initiativ
Följande aktiviteter föreslås för att dels öka antalet aktiva domare, dels öka
kvaliteten på befintliga domare:
- Domarnytt

- Domarseminarier – i första hand på USM
- Träningsläger för domare. I samband med träningsläger för fäktare kan ett antal
domare som bor i närheten bjudas in tillsammans representant för DK eller annan
erfaren domare. Möjlighet att öva dömande med möjlighet till återkoppling samtidigt
som det borde bli roligare för fäktarna att ha domare.
- Uppmaning till samtliga klubbar att utse en domaransvarig samt meddela namn och
kontaktinformation till DK.
- Domare som får betyg 4/5 på åtminstone två ECC tävlingar bör få möjlighet att åka
på ytterligare ECC för att ha möjlighet att uppnå C-licens. Kräver extra budget.
- Mentorer för de domare som anses ha möjlighet att nå FIE-licens.
- Höjning av straffavgift för utebliven pliktdomare till minst 3 000 kronor för att få fler
klubbar att ta med domare hellre än att betala straffavgift.
7. Nästa möte
Inget nytt möte bokat.

2.2

Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av kompetenta domare på alla
nivåer?

Mål
•
•
•

Öka antalet och kvaliteten på domare i svensk fäktning.
Ha en kontinuerlig högklassig utbildning av domare för att säkra försörjning. Kontinuerlig
vidareutbildning för att bibehålla och höja kvalitet.
Svenska domare ska vara i världsklass och vara efterfrågade på internationella mästerskap.

Nuläge
Domartillgången inom svensk fäktning motsvarar idag inte alltid behoven, nationellt och internationellt.
Kvaliteten är skiftande och utbildning finns inte alltid att tillgå, svårt att ordna lokala utbildningar.

Insikter
•
•
•
•
•
•
•

Kunniga, utbildade och pedagogiska domare är en central del i unga fäktares utbildning.
En växande sport kommer att kräva fler domare på alla nivåer.
Svårt att rekrytera domare av tillräcklig kvalitet på alla nivåer (regionala, nationella och internationella
tävlingar). Problemen är störst i konventionella vapen.
Att bidra med domare är ibland en kostnadsfråga för klubbar, billigare att betala pliktdomaravgift.
Kontinuerlig domarutbildning saknas inom flera regioner.
Svårighet att intressera unga domare att kvalificera sig för FIE-licens genom att döma på ECC-tävlingar
Budgettillskott krävs för att tillåta utökat deltagande på ECC-tävlingar för att kunna uppnå C-licens

Milstolpar
2019 Handlingsplan för motivering, rekrytering, utbildning och mentorskap av domare
2022 Antalet aktiva domare med olika licenstyper ökar 50% jämfört med 2018 nivå.
2024 Antalet aktiva domare med olika licenstyper ökat med 100% jämfört med 2018 nivå.

Aktiviteter 2019
jun-dec
nov-dec

Omvärldsanalys kring utbildning, tillgång och motivation kring domare. Varför vill inte fler bli
domare?
I omvärldsanalysen ingår att titta på domarfinansiering
Ta fram målbild kring domarförsörjning mot 2028

Aktiviteter 2019
jan-feb
mar-maj
apr-jun

Förslag på strategi för rekrytering, utbildning och mentorskap av domare samt motivation av
unga domare.
Förankring av strategin hos föreningar och sammanställning av behov och möjliga aktiviteter
Framtagning av handlingsplan

