Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK20-03, 2020-05-14
Via Skype

Kallade:
Thomas Åkerberg (TÅ)
Stefan Clausen (SC)
Mattias Edlund (VR)
Pia Björk (PB)
Christian Gustafsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
Förhinder
Josef Rizell (JR)

Utkast
§1 Mötets öppnande
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med smärre justering.

§4 SAF-pokalen, NM
PE rapporterade från möte med SAF:s styrelse/tävlingsgrupp. SAF-pokalen och Rehbinderska
Priset planeras till 26-27/9 som en svensk nationell tävling med NM-status för seniorer och
veteraner. Olika tävlingsupplägg utvärderas.
Beslutades:
att tilldela NM-status till SAF-pokalen och Rehbinderska Priset

§5 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning
Diskuterades domarfrågor ur en rad olika perspektiv.
Noterades behovet av ett domarutbildningsmaterial som ägs av Svenska Fäktförbundet, som kan
läggas online och som kan kompletteras med bland annat videomaterial.

Beslutades:
att be Pierre Thullberg att kontakta Björn Lindholm för att förhandla om att köpa loss det
nuvarande svenska utbildningsmaterialet samt uppdra åt SC att undersöka vad för material som
finns i andra länder.
Diskuterades kring domarnas synlighet och behovet att ”visa upp” svenska domare för att bidra till
en ökad status. Konstaterades att verktyget för att lösa detta är att utveckla funktionaliteten i
system Ophardt.
Diskuterades problemet att länder med långa reseavstånd har betydligt svårare att utveckla
domare till FIE-nivå jmf med exempelvis länder i Centraleuropa. Diskuterades möjligheten att
skriva en motion till FIE-kongressen.
Diskuterades ingående det strategiska initiativet ”2.2 Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av
kompetenta domare på alla nivåer?”
Beslutades:
att till förbundsstyrelsen överlämna förslag till strategiskt initiativ enligt bilaga.

§6 Strategiskt initiativ om tävlingsverksamheten
Anmäldes att det som första utbildningsinsats planeras en film som visar hur man löser licens,
anmäler till tävlingar, mm med deadline 30/6.
Beslutades:
att utse TÅ, PE och Hans Wahl till arbetsgrupp för ovanstående projekt.
Diskuterades Svenska Fäktligan.
Beslutades:
att uppdra till PE att diskutera med ledningen för SFL hur tävlingen kan utvecklas.

§7 SM 2020
Diskuterades vilken eller vilka tävlingar kan få status som senior-SM under hösten 2020?
Beslutades:
att bordlägga frågan till nästa möte.

§8 Masters 2019-20
Beslutades:
att avsluta Mastersserien 2019-20 och förklara nuvarande ledare för vinnare. En tävling räknas
fortfarande bort i alla klasser. Prisutdelning på lämplig tävling under hösten.
§9 TB
Diskuterades en rad ändringar i Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.

Beslutades:
att fastställa nya TB samt att uppdra åt PE att göra sista korrläsning och publicera på fencing.se.
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§11 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte onsdag den 10/6 kl 20.00.

§12 Mötets avslutande
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Peter Ejemyr

Thomas Åkerberg

