
Svenska Fäktförbundet    Protokoll TK 2022-08-17 

Tävlingskommittén   Via Teams  
    19.00 – 21.00 

  

Närvarande: 
Mats Svensson (MS) 
Pia Björk (PB)  

Mattias Edlund (ME) 
Björn Fagerstedt (BF) 

Mattias Edlund (ME)     

Tomasz Goral, (TG) ordförande i domarkommissionen (adjungerad) 
Anmäld frånvaro: 
Fredrik Dahlin (FD) 

Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare  
 

 

§1 Mötets öppnande  

Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 

§2 Fastställande av agendan  

Mötet fastställde dagordningen 
 

§3 Föregående protokoll  
Inga avvikande kommentarer utifrån tidigare klargöranden på tidigare protokoll 
 

§ 5 Rapport DK  

Tomasz rapporterade från aktuellt möte inom DK och tryckte på några olika bitar. Främst 
meddelades att ledamot Ulf Wikström vill kliva av sitt uppdrag. Vidare meddelades att det 

i dagsdatum är över 60 st nya utbildade domare. Kommande examen för domare sker 

under Lag SM & J SM. Text till domarbestämmelser samt åsikter från DK rörande nya TB 
bestämmelser kommer att skickas till Mats inom kort. 

 

§ 6 Ny ledamot TK 

En sökande för projektledaruppdraget rörande Fäktligan har inkommit och mötet 

beslutade att rösta ja till att ge Rikard Ekman sökt uppdrag (enligt separat information).  
Vidare föreslog Mats att Rikard även skall erbjudas en fast plats i TK. Mötet röstade ja till 

att rekommendera SvFF till detta val (not: styrelsemöte SvFF 2022-08-21 röstade styrelsen 

ja till detta val).  
 

§ 7 Faddersystem för tävlingar  
Mats gick kort igenom tidigare uppdrag och påminde ledamöter att förbereda sig inför 
kommande tävlingar. Viktigt är att gemensamt skapa ett bra formulär med frågor (både 

före/ efter). Förslag på viktiga punkter är hur man ser på trygghetsfrågor, inkludering/ 

jämställhet (bl.a. om damklass har likvärdiga förutsättningar i tävlingsdagar och domare), 
eventuella svårigheter, hur rekrytera domare etc. Uppföljningsdokumntet måste sedan 

skapas med tydlig återkoppling.  
 
 



§ 8 Hur stärker vi arbetet med uppförandekod och respekt  

Pia rapporterade kort om att arbetet med förutsättningar och genomförande pågår. 
Kontakt för konsultering kommer att tas med Åsa Lena (SvFF) samt förslag på arbetsgrupp. 

 

§ 10 Ledamöternas fokusfrågor/ action points  
Mötet bestämde att revidera frågorna och eventuellt dela ut nya till kommande möte. 

• 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) 
 

 
§ 12 Övriga frågor (5 min) 

Information  

- Uttagningsgrundande tävlingar: KLL har bjudit in TK för att delta i arbetet för 
kommande eventuella neddragning av nationella uttagningsgrundande tävlingar. 

Pia tackade ja till att representera TK.  

- Inköp av informationstavla har skett av Ana (SvFF) med medel från FIE. 
- Videobedömning/ streaming (Youtube) föreslås att ersätta Solidsport. Ana (SvFF) 

driver denna fråga genom KMK. 

- Nordiskt tävlingssystem: Ana (SvFF) kommer på kommande nordiskt möte 
framföra önskemål på olika format av gemensamma tävlingar (såsom regionala i 

utsatta områden samt möjlighet att arrangera gemensamma cuper).  

- Licensgruppen måste starta upp och leverera ett beslut innan jul. 
- Arbetsgrupp (tillsammans med KMK) skall formeras för att utreda möjligheterna för 

deltagande under SM veckan i framtiden. 

 
§ 13 Nästa möte  
Mötet bestämde 13/9 19.00-20.30   

 

 

 
 


