Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK20-06, 2020-10-01
Via Teams

Närvarande:
Thomas Åkerberg (TÅ)
Stefan Clausen (SC)
Pia Björk (PB)
Christian Gustavsson (CG)
Josef Rizell (JR)
Mattias Edlund (ME)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare

§1 Mötets öppnande
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes med tillägg under övriga frågor:
- SM-veckan
- NM i Oslo
§3 Föregående protokoll
Protokoll TK20-05, 2020-08-27 har tidigare skickats ut.
Beslutades:
att som ny protokollsrutin anse ett protokoll som skickats ut till TK för kommentarer är
godkänt att skicka vidare till styrelsen om ingen har anmält åsikter inom tre dagar från
utskick.
§4 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning (SC, 20 min)
Anmäldes att Svenska Fäktförbundet tecknat avtal med Björn Lindholm och att vi nu har full
äganderätt till domarutbildningsmaterialet.
Diskuterades ett antal aspekter på behovet att få igång arbetet med att utveckla, stärka och
kompetenshöja det svenska domarsystemet och dra bästa nytta av att vi nu har fullt
ägarskap till dagens domarutbildningsmaterial.
Beslutades:

att uppdra till Pia Björk, Thomas Åkerberg – samt tillfråga Ulf Wikström och Jonathan Bladin
– att planera för hur materialet på olika sätt med kort och långt perspektiv kan utvecklas,
digitaliseras och tillgängliggöras. Samt att skyndsamt framställa ev. budgetyrkanden inför
2021.
att uppdra till Thomas Åkerberg och Peter Ejemyr att ta fram utkast till ev. förändringar i det
strategiska initiativet 2.2 om domarfrågor.
§5 Strategiskt initiativ om tävlingsverksamheten (TÅ, 20 min)
Rapporterades från planeringsmöte kring kommande e-utbildningar och instruktionsfilmer
kring tävlingsledning och -planering som hölls den 8/9 kl 21.00.
Mattias Edlund föredrog sina tankar kring utbildning inom området där det i ett första steg
handlar om:
Organisera tävling: Mycket utifrån den checklista jag/vi brukar använda i Uppsala
Saker som en 'organisationskommitté' behöver göra och tänka på
Tävlingsledare: Mycket utifrån Eva L:s underlag, dvs. Planera (ur ett 'tekniskt' perspektiv), leda och
rapportera tävling
Funktionär i sekretariat: Mycket utifrån Eva L:s underlag, startar från väldigt enkel nivå, förstå hur en
fäkttävling fungerar, förstå och kunna lösa sekretariatets uppgifter

Beslutades:
att uppdra Mattias Edlund och Thomas Åkerberg – med Eva Lövgren som bollplank – att
vidareutveckla denna plan, börja skriva ”manus” och planera inspelning med målet att detta
blir en serie instruktionsfilmer av samma stil som de som släpptes i juni.
att uppdra till Thomas Åkerberg och Peter Ejemyr att ta fram utkast till ev. förändringar i det
strategiska initiativet 1.4 om tävlingsverksamheten.
§6 Erfarenheter från höstens tävlingar och läget framöver
Rapporterades av flera om erfarenheter av tävlingsverksamheten så här långt i höst. FIEoch ECC-tävlingar är inställda under hela 2020 men de svenska tävlingarna har kommit
igång i stort sett som vanligt. Noterades fördelen med Stora Mossen för att undvika
trängsel.
I stort har de svenska arrangörerna så här långt tagit förbundets
coronarekommendationer på fullt allvar och gjort ett föredömligt arbete.
Det bör också noteras att tävlingsplaneringen m.a.a corona också lett fram till flera bra
innovationer med bl.a pistallokering i förväg, matchrapportering under pooler via
mobilfoto och mms.

§7 SM 2020, Helsingborg och Stockholm, representanter från SvFF (PE, 2 min)
Beslutades:
att Thomas Åkerberg är SvFF:s representant på plats vid individuella SM i Helsingborg
28–29/11 och att Christian Gustavsson är SvFF:s representant på plats vid individuella SM i
sabel samt lag-SM i Stora Mossen 12–13/12.
§8 Övriga frågor
Diskuterades SM-veckan i Piteå 2022. Konstaterades att denna inte är av intresse för
svensk fäktning.
Diskuterades nordiska mästerskapen för seniorer och veteraner i samband med Oslo Cup
7-8/11. Noterades åsikten hos flera ledamöter att det är olämpligt att en tävling har status
som NM om ett eller flera länder inte kan delta. PE bad att till protokollet få anteckna
åsikten att detta inte är en fråga som faller inom tävlingskommitténs ansvarsområde.
§9 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte den onsdagen 4/11 kl 21.00.

§10 Mötets avslutande
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

