Svenska Fäktförbundet
Tävlingskommittén

Protokoll TK 2021-11-17
Via Teams

Kallade:
Mats Svensson (MS)
Pia Björk (PB)
Mattias Edlund (ME)
Björn Fagerstedt (BF)
Fredrik Dahlin (FD)
Adjungerade:
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare
Tomasz Goral, (TG) ordförande i domarkommissionen

§1 Mötets öppnande
MS öppnade mötet och hälsade välkommen.
§2 Fastställande av agendan
Agendan fastställdes enligt förslag.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4 Domarfrågor, domarkommissionens arbete, etc. (10 min)
TG föredrog hur arbetet i DK fortskrider men nytt domarsystem nya principer för
domarförsörjning till tävlingar, ny ÖD-instruktion, mm.
TG föredrog också sitt förslag till aktivitetsplan och budget för domarverksamheten under
2022.
Beslutades:
att TK på en övergripande nivå ställer sig bakom de ambitioner och den budget som
domarkommissionen under TG:s ledning tagit fram.
§ 5 Tävlingsläget i Sverige och internationellt
PE redogjorde för läget med fortsatt många inställda FIE- och EFC-tävlingar som ställs in
och flyttas vilket skapar problem.

§ 6 Fokusfrågor och arbetsfördelning i TK
Diskuterades en rad olika ”fokusfrågor” som inom ramen för kommitténs strategiska
initiativ de enskilda ledamöterna själva eller i mindre grupper kan se till att driva framåt.
Ledamöterna åtog sig ansvar enligt följande:

•

Materielfrågor (omvärldsbevakning, uppdateringar av TB) (Mattias och Pia)
o Bättre säkerhet (kanske främst materiel)
o Inventera och vid behov öka säkerheten inom Svensk fäktning

•

Förstärkt struktur och kultur kring utbildning (tävlingsledare, sekretariat, tekniker,
kanske "bara" utbildningsunderlag)
o Steg 1: inventera behov och upprätta plan (Fredrik, Mats)
o Hur får vi till bättre utbildning kring licenser och anmälan

•

Göra våra tävlingar mer attraktiva (Björn, Fredrik)
o Hitta och sprida nya och bättre tävlingsformer
o Få till stånd fler lagtävlingar
o Vad gör vi specifikt för att göra våra SM-tävlingar bättre
o Mastersserien?

•

Skapa ett mixed-SM (Peter, Pia)

•

Kan / vill vi få Internationella tävlingar till Sverige (Tomasz, Björn, Mattias)

•

Hur skapar vi en nationell lagserie? (Mats, Christian)

•

Hur optimerar vi den svenska tävlingskalendern (Peter, Mats)

•

System för uppföljning av nationella tävlingar – TB, domare, mm. (Mats, Tomasz)

§ 7 Budget 2022
MS ansvarar fortsatt för processen att ta det tillskapas en budet för TK och tar frågan till
styrelsen och eller /budgetgruppen.
§ 8 Pikétröjor
Noterades att TK gärna önskar sådana tröjor till sig själva och en mindre grupp
av ”förbundsobservatörer”. Därtill kommer DK att lämna sina önskemål separat.
§ 9b Militär-SM
ME informerade om att Militärfäktkommittén inom Svenska Fäktförbundet avser
arrangera Svenska mästerskap för militärfäktare 12-13/3 den 2022.

§ 10 Nästa möte
Beslutades:
att avhålla nästa möte 12/1 kl 19.00

Vid protokollet:

Peter Ejemyr

