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Protokoll	  domarkommissionens	  möte	  17	  mars	  2015	  -‐	  Kista	  

	  

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

1. Budget	  för	  Domarkommissionen	  
35	  000	  i	  budget	  enligt	  beslutpå	  SvFFs	  årsmöte.	  Ansvar	  för	  tillsättande	  och	  
kostnad	  för	  överdomare	  på	  SM-‐tävlingar	  åligger	  numera	  respektive	  arrangerande	  
klubb.	  

2. Seminarium	  på	  USM	  i	  Karlskrona	  
Gemensamt	  från	  början.	  Uppdelat	  i	  värja	  respektive	  florett	  därefter.	  
	  
Joakim	  har	  tagit	  fram	  en	  presentation	  för	  att	  användas	  på	  seminariet.	  
	  
Oklarhet	  och	  oenighet	  vad	  gäller	  non-‐combativité	  i	  sista	  minuten	  i	  sista	  perioden	  
i	  DE	  respektive	  sista	  lagmatcher.	  Stefan	  klargör	  med	  FIEs	  regelkommission	  genom	  
Pierre	  och	  skriver	  sedan	  förslag	  till	  klargörande	  för	  att	  läggas	  upp	  på	  fencing.se	  
samt	  inkludera	  i	  seminariematerialet.	  

3. Utveckling	  av	  domare	  -‐	  identifikation	  av	  framtida	  FIE-‐domare	  
Joakim	  har	  tagit	  fram	  en	  preliminär	  lista	  med	  22	  namn,	  huvudsakligen	  florett.	  
Efter	  fastställande	  av	  listan	  kommer	  Max	  kontakta	  samtliga	  	  identifierade	  
kandidater	  personligen,	  bl	  a	  på	  USM	  i	  Karlskrona.	  
	  
Medlemmarna	  i	  domarkommissionen	  bör	  vara	  mer	  aktiva	  på	  tävlingar	  och	  ge	  
återkoppling	  till	  domare.	  

4. Domarexaminationer - listor över godkända kursledare respektive examinatörer	  
Alla	  FIE	  domare	  är	  godkända	  examinatörer.	  
Lista	  över	  godkända	  kursledare	  saknas,	  men	  behöver	  upprättas.	  Stefan	  
undersöker	  eventuellt	  tidigare	  lista	  för	  uppdatering	  och	  publicering.	  
	  
Personer	  som	  relativt	  nyligen	  hållit	  kurs:	  
-‐	  Björn	  Lindholm	  
-‐	  Björn	  Rasmussen	  	  
-‐	  Ulf	  Wikström	  
-‐	  Max	  Hellström	  
-‐	  Birgitta	  Linde	  
-‐	  Johan	  Willemo	  
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Vi	  måste	  klargöra	  hur	  utbildningen	  av	  kursledare	  ska	  genomföras.	  Eventuell	  
uppdatering	  av	  kursmaterialet.	  

5. Examination	  förbundsdomare	  
Fredrik	  Sjödahl	  har	  frågat	  om	  han	  får	  döma	  upp	  till	  förbundsdomare	  på	  SM.	  
Beslutades	  att	  inte	  acceptera	  hans	  begäran	  då	  han	  inte	  varit	  tillräckligt	  aktiv	  och	  
vi	  inte	  sett	  honom	  i	  aktion	  på	  senare	  tid	  –	  Stefan	  meddelar.	  

6. Nästa	  möte	  
Onsdag	  15	  april	  17.00	  på	  IBM	  Kista.	  Stefan	  bokar	  rum.	  


