
Svenska Fäktförbundet   Agenda TK 2022-02-10 
Tävlingskommittén   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  
 
§2 Fastställande av agendan  
 
§3 Föregående protokoll  
 
§4 Domarfrågor  
 
- Hur kommer det nya domarrekryteringssystemet att se ut? När och hur ska det 
kommuniceras? Vem skriver om DB? Vilka ändringar behöver göras i TB? 
 

- DK skriver utkast. PE står till förfogande att redigera text. TK beslutar. Förankring via 
presentation på verksamhetskonferens 12/3. Dokument måste beslutas i juni. 

 
- Överdomarens ”nya” roll. Krav på två ÖD? När och hur ska det kommuniceras? Vem 
skriver? Vilka ändringar behöver göras i ÖB och TB? 
 

- DK skriver utkast. PE står till förfogande att redigera text. TK beslutar. Förankring via 
presentation på verksamhetskonferens 12/3. Dokument måste beslutas i juni. 

 
 
§ 5 Kalender och tävlingsfrågor inför säsongen 22-23 
 
SAF – SAF-pokalen 
 
§ 6 Seminarium på verksamhetskonferens (PB) 
 
Tema:  ”Trygg i Idrott”. Extern föreläsare .  
TG 45 minuter om nya domarsystemet. 



Rekrytering till kommittéer 
Förslag (PE): en kort presentation om mixed-lag tävlingar 
 
§ 7 Ledamöternas fokusfrågor (30 min)  
 
Vad finns att rapportera? 
 

• 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 och regionala tävlingsserier? 

 
• Tillskapa mixed-lag-tävlingar (SM och andra tävlingar)  (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) 

 
 
§ 8 Budget 2022 (MS)  
 
Bordlägges 
 
§ 9 Övriga frågor  
 
 
§ 10 Nästa möte  
 
Beslut 10/3 19.00-20.30 
 
 
 



 
 


