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Protokoll	  domarkommissionens	  möte	  19	  januari	  2015	  -‐	  Kista	  

	  

Deltagare:	   Max	  Hellström	  
	   Joakim	  Lindqvist	  
	   Stefan	  Clausen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peter	  Ejemyr	  (SvFF)	  
	  

1. Målsättning	  för	  domarkommissionen	  på	  kort	  och	  lång	  sikt	  
Långsiktigt	  mål	  fram	  till	  2020	  enligt	  verksamhetsplanen.	  	  
	  
Kortsiktiga	  mål:	  
-‐	  Höja	  nivån	  generellt	  på	  domarkåren	  
-‐	  Skapa	  en	  bättre	  sammanhållning	  inom	  domarkåren	  t	  ex	  genom	  information	  och	  
seminarier	  
-‐	  Förbättra	  förutsättningarna	  för	  utbildning	  och	  examination,	  t	  ex	  förutbestämda	  
tävlingar	  där	  examination	  genomförs	  
-‐	  Uppmuntra	  fler	  domare	  att	  nå	  en	  högre	  nivå	  framför	  allt	  på	  florett	  

2. Utveckling	  av	  domarverksamheten	  
Upprätta	  kommunikation	  med	  domaransvariga	  i	  respektive	  klubb.	  
	  
Seminarium	  vid	  Ungdoms-‐SM	  –	  gemensam	  start	  och	  sedan	  uppdelning	  i	  värja	  
respektive	  florett	  
	  
Etablera	  lista	  över	  godkända	  kursledare.	  Eventuellt	  seminarium	  för	  kursledare	  för	  
att	  säkerställa	  att	  alla	  genomför	  på	  ett	  likartat	  sätt.	  
	  
Undersök	  hur	  andra	  länder	  gör	  med	  utbildning	  samt	  examination	  för	  att	  se	  om	  vi	  
kan	  dra	  nytta	  av	  det	  –	  Danmark,	  England.	  Joakim	  och	  Stefan.	  
	  
Identifiera	  kandidater	  som	  har	  potential	  att	  gå	  hela	  vägen	  till	  FIE-‐domare	  särskilt	  
på	  florett.	  Använd	  på	  internationella	  uppdrag	  –	  ECC.	  
	  
Skapa	  lista	  över	  domare	  med	  ”informell”	  kategorisering	  för	  att	  identifiera	  
kandidater.	  

3. Arbetsfördelning	  
Domartillsättning	  internationella	  uppdrag	   	   -‐	  	   Joakim	  
Inventering	  och	  identifikation	  kandidater	  florett	  	   -‐	   Max	  
Inventering	  och	  identifikation	  kandidater	  värja	   	   -‐	   Joakim	  
Svara	  på	  domare@fencing.se	  samt	  övrig	  admin	   	   -‐	   Stefan	  
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4. Rutin	  för	  domartillsättning	  vid	  utländska	  tävlingar	  
Skapa	  domarlista	  med	  ordinarie	  respektive	  reserver	  när	  kalender	  och	  
uttagningssystem	  är	  etablerade.	  	  
	  
Bekräftelse	  av	  respektive	  grenledare	  via	  fysiskt	  möte.	  
	  
Verifiera	  respektive	  tävling	  när	  svenska	  anmälningstiden	  gått	  ut	  -‐	  30	  dagar	  innan.	  
	  
Verifiera	  med	  grenledaren	  innan	  officiella	  anmälningstiden	  går	  ut	  (7	  dagar	  innan)	  
och	  gör	  eventuell	  komplettering/avbeställning.	  
	  
Respektive	  domare	  beställer	  sina	  egna	  biljetter	  så	  tidigt	  som	  rimligt	  möjligt.	  
Viktigt	  att	  utnyttja	  resebyrån	  för	  bokning	  av	  flyg	  då	  detta	  medger	  rätt	  att	  
kostnadsfritt	  avbeställa	  upp	  till	  23	  timmar	  innan	  avfärd.	  

5. Domarbestämmelserna	  
Domarbestämmelserna	  är	  publicerade	  på	  fencing.se	  och	  gällande	  fr	  o	  m	  	  1	  
december	  2014.	  Troligen	  inte	  så	  många	  som	  sett	  dem.	  
	  
Behov	  att	  gå	  ut	  med	  informationen	  igen	  och	  även	  att	  säkerställa	  att	  
arrangörsklubbarna	  (Uppsala,	  Kalmar	  och	  Karlskrona)	  är	  medvetna	  om	  ändringen	  
i	  tillsättning	  av	  överdomare	  vid	  SM-‐tävlingar.	  Peter	  meddelar	  klubbarna.	  

6. Dokumentation	  –	  gemensam	  lagring	  
Pierre	  ordnar	  så	  att	  samtliga	  i	  domarkommissionen	  får	  tillgång	  till	  SvFFs	  dropbox.	  	  

7. Övrigt	  
Domarsiten	  (f.d.	  domare.net)	  
Pierre	  väntar	  på	  besked	  från	  AGoodID	  som	  ska	  bygga	  ut	  fencing.se,	  men	  det	  går	  
långsamt.	  

8. Nästa	  möte	  
Tisdag	  10	  mars	  17.00	  på	  IBM	  Kista.	  Stefan	  bokar	  rum.	  


