Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK19-05 - 2019-11-26
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 TK19-04
Beslutades:
att godkänna Protokoll TK19-04 – 2019-10-08. PE publicerar på fencing.se.
§ 4 Domarfrågor
SC rapporterade att det pågår ett omfattande arbete att anpassa Ophardts domarmodul
och att få vårt domarregister komplett på Ophardt.
Vad gäller Strategiskt initiativ 2.2 – ”Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av
kompetenta domare på alla nivåer?” rapporterar SC att processen på grund av hög
arbetsbelastning legat vilande.
Noterades att styrelsen i budgetarbetet för 2020 inte planerar för medel för ytterligare
EFC-uppdrag för C-domare, vilket i praktiken leder till att vi inte kan utveckla FIE-domare.
Diskuterades för och nackdelar med att från förbundets sida årligen erbjuda ett basutbud
av domarutbildningar. PE gavs uppdrag att skissa på ett tänkbart upplägg inkl. budget.
§ 5 SM arrangörer 2021

PE har uppdraget att gå ut med inbjudan till föreningarna att ansöka om JSM 2021 samt sen-SM
alt. sen & vet-SM 2021.
§ 6 Ny åldersregler veteran och ändring i TB?

SvFF bör harmoniera med europeiska regler. PE utreder hur en exakt TB-text ska utformas.
§ 7 Veteran-SM 2020 i Stockholm
Noterades att kalenderarbetet under sommaren 2019 ledde fram till att veteran-SM
förlades till den 8/2 i Stockholm, därmed skilt från seniorernas SM. Även om information
skickades per mail under kalenderarbetet så förankrades denna förändring inte i TK.
Stefan Clausen begärde att till protokollet få anteckna sitt kraftiga missnöje med detta.
Den tilltänkta arrangören Stockholms Fäktförbund har planerat för ett mer attraktivt
arrangemang och har därför bett om undantag från TB:
•
•
•

•

S.12.3 (minst 6 deltagare i klassen för att räknas som mästerskap)
TK beslutar: att inte bevilja undantag
S.14.1 (startavg. max 300 kr)
TK beslutar: att inte bevilja undantag
O.4.3-7 (domarplikt)
TK beslutar: att inte bevilja undantag, men noterar att det står arrangören fritt att sätta en
låg, eller ingen, bot för utebliven domare
O18-19 (tävlingsform)
TK beslutar: att bevilja undantag och tillåta poulefäktning i blandade köns- och åldersklasser.
Arrangören ska återkomma med mer precis tävlingsformel.

§ 8 Höja kraven på tävlingsarrangörer vad gäller kommunikation
Beslutades:
att bordlägga frågan. PE tittar närmare på vilka specifika tillägg som behövs till TB.

§ 9 Övriga frågor
A: Önskemål hade inkommit från LUGI att flytta Edling Cup och LUGI-sabeln till 29/2-1/3.
Beslutades:
att godkänna ändringen. PE meddelar LUGI.
B: Diskuterades nya reklamregler och huruvida SvFF behöver ändra TB P2. PE undersöker.
C: Diskuterades hur TK ska hantera SI 1.3 ”Hur kan vi utbilda och utveckla så att
tävlingarna blir fler och bättre?” som presenterades av generalsekreteraren vid senaste

styrelsemötet och som har varken diskuterats eller förankrats i TK. TK har tidigare pausat
ett SI kring tävlingsformer på grund av för lite resurser att arbeta med frågan.
Beslutades
att AM tar diskussionen med styrelsen
D: Diskuterades administration av domarnas reseräkningar. PE skickar
Generalsekreterarens inspel om detta till AM och SC.
§ 10 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den 14/1 kl 20.00.
PE informerade om sin semester 14/12 – 19/1.
§ 11 Avslut
AM avslutade mötet och önskade trevlig kväll.
Vid protokollet:

Justeras:

Peter Ejemyr

Aleksandar Matic

