
Svenska Fäktförbundet    Protokoll TK 2022-04-18 

Tävlingskommittén   Via Teams  
  

Närvarande: 

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 genomlästes och lades till handlingarna. 

 
§ 4 Internationell veterantävling 

 

PB redogjorde för intresse från Europeiska veterantouren om att behov att få reservorter 
som kan vara stand by för veteran-touren under säsongen 2022-2023 p.g.a situationen i 

Europa. PB kontaktar Kerstin Warvsten för mer information om bl a kostnader/ekonomi 

mm. TK ställer sig positivt till om svenskt intresse skulle finnas att arrangera veteran-

tävling. PB maila ut ny info till TK efter kontakt med Kerstin Warvsten.  

 
 

§ 5 Tävlingsschema  

 
Tävlingsschema 2022/23 har offentliggjorts. TK har inga synpunkter.  

 
TK vill inför varje år kunna kommentera och lämna eventuella synpunkter på 
tävlingsschemat genom att delges ett utkast av förslag innan det offentliggörs.  

 

§ 6 Aktuell information  
 

Kort genomgång av aktuell information utskickad av PE kopplad till förbund/ FIE samt 
Coronaregler. 
 



§ 7 Hur stärker vi arbetet med uppförandekod och respekt inom svensk fäktning 

 
TK kan förtydliga TB om det bedöms nödvändigt. Arbetet flyttas till separat arbetsgrupp 

för eventuellt implementera i TB. Arbetsgrupp ansvar PB. 

 
§ 8 Ledamöternas fokusfrågor Rapport av löpande projekt (ledamöters fokusfrågor),  
 

Diskuterades kring de olika ”fokusfrågor” som inom ramen för kommitténs strategiska initiativ 
de enskilda ledamöterna själva eller i mindre grupper har till uppgift att driva framåt.  

 

Ny info i fet stil. 
 

• 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) 
 

o Gbg har uttryckt intresse för ECC 
 

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

o Mats rekryterar till StFF med perspektivet att återstarta Fäktligan 
 

• Hur optimerar vi den svenska tävlingskalendern (Peter, Mats) 
 

o Peter har presenterat svensk tävlingskalender för 2022-2023. 
 

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

§ 9 Utredningsgrupp Engångslicenser 22/23 
 



Utredning av licenser från årsmötet med bl a endags licenser. TK tar frågan till grupp som 

kommer att utreda frågan med licenserna. Förslaget att bilda arbetsgrupp med MS som 
ordförande och två ledamöter från TK och två fristående ledamöter.  

 

Förslag på arbetsgrupp MS, ordförande 
ML och BF, ledamöter från TK 
Erik de Groot och Jeanette Runhold, fristående learmöter 

  
Förslag tas fram som remissvar till årsmötet i SvFF 2023.  

 

§ 12 Övriga frågor  
 
Behov av ytterligare ledamot i TK för att öka bredden i gruppen bl a avseende vapen och 

geografisk spridning.   
 

§ 13 Nästa möte  

 

Beslutades att avhålla nästa möte den 12/5 kl 19.00. Mats är ansvarig för att kalla till möte.  
 

Vid protokollet: 

 
 

 
 
 


