Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK21-01, 2021-01-28
Via Teams

Närvarande:
Thomas Åkerberg (TÅ)
Mattias Edlund (ME)
Christian Gustavsson (CG)
Adjungerad:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
Förhinder:
Pia Björk (PB)

§1 Mötets öppnande
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag.
§3 Föregående protokoll
Protokoll TK20-08 gicks igenom.
§4 Tävlingsläget i Sverige och internationellt
PE och redogjorde för läget med tävlingar med anledning av coronapandemin, där många
svenska tävlingar under våren 2021 är inställda eller flyttade och där FIE ställt in K/JEM men
planerar en VC/GP per vapen i mitten av mars.
§5 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning
Anmäldes att Stefan Clausen och Björn Rasmussen meddelat sin avgång från
domarkommissionen.
Uppmanades samtliga ledamöter i TK att inventera sina kontaktnät och föreslå personer
som kan ha intresse och drivkraft att bidra till att utveckla den svenska
domarverksamheten.

§6 Strategiskt initiativ 1.4 Vidareutveckling av det nationella tävlingssystemet
Diskuterades den aktivitetsplan som finns i Strategiskt initiativ 1.4 ”Vidareutveckling av det
nationella tävlingssystemet”.
Beslutades:

att i viss mån justera tidplanen och att tydligare definiera vilka av TK:s ledamöter som har
särskilt fokus på olika aktiviteter. Beslutades enligt nedan:
Klart
1 jan
5 feb
1 feb
1 jun
1 jun
1 sept
31 dec

Aktivitet
• Utbildningar i tävlingsledning publicerade (TÅ, ME)
Kompletteras före 31/3
• Remiss TB till föreningarna (PE), därefter diskussion på verksamhetskonferens i mars
• Indikatorer beslutade för tävlingsverksamheten (TÅ, CG, PE)
• Aktivitetsplan för fler regionala tävlingar (CG, PE)
• Nya TB klara (PE)
• Certifiering för coacher lanseras (TÅ, ME, PE)
• Det tävlingsadministrativa systemet hanterar betalningar (PE)

§ 8 Utbildning i Ophardt Touch
Förfrågan har inkommit från FKC om att arrangera en utbildning i Ophardt Touch. Planer
finns dock redan om att ta fram instruktionsfilmer på detta område.
Beslutades:
att i frågan hänvisa till de instruktionsfilmer som kommer att produceras under
februari/mars.
§9 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte torsdagen den 17/2 kl 20.00. Inbjudan till Teams-möte är utskickad.
§10 Mötets avslutande
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Peter Ejemyr

