
Svenska Fäktförbundet   Protokoll TK 2022-10-18 
Tävlingskommittén   Via Teams 
  
Närvarande: 
Mats Svensson (MS) 
Pia Björk (PB)  
Björn Fagerstedt (BF) 
Rikard Ekman (RE) 
Åsa-Lena Andersson (ÅA) 
     
Adjungerade: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
Tomasz Goral, (TG) ordförande i domarkommissionen 
Christian Lindqvist, valberedningen 
 
Förhinder: 
Mattias Edlund (ME) 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Fastställande av agendan  
Agendan fastställdes enligt förslag  
 
§ 3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll 2022-09-13 lades till handlingarna. 
 
§ 4 Ny ledamot i Domarkommissionen 
 
Beslutades  
att utse Mads Hjerskov, MFFG och Danmark till ledamot i SvFF Domarkommission 
 
§ 6  TB för SFL 
 
RE rapporterade kort från arbetet med Svenska Fäktligan. Diskuterades 
tävlingsbestämmelser för SFL. 
 
Beslutades  
att regel om kön ska vara ” Laget ska bestå av fäktare av båda könen. Vid varje 
tillfälle ska de tre fäktare som är aktiva i laget bestå av båda könen. Vid uppenbar 
skada kan tävlingsledningen medge undantag från denna regel.” 
att inga särskilda regler kring svarta kort ska gälla för SFL 
att åldersregeln ska lyda ” Klassen är senior, dvs. öppen för alla åldrar, från den 
ålder då fäktaren fäktar i kadettklassen (U17)” 
att i övrigt anta tävlingsbestämmelser för SFL enligt bilaga. 
 
  



§ 7 Strategiska Initiativ 2022 
 
Genomgicks befintliga SI för 2022 och sattes markering grönt/gult/rött på listade 
aktiviteter. 
 
§ 8 Strategiska Initiativ 2023 
 
De strategiska initiativen (SI) är att betrakta som kommittéernas verksamhetsplan 
eller som dess utvecklingsplan att lägga ovanpå det ordinarie löpande arbetet. 
 
Styrelsen önskar första förslag till SI 2023 nu på söndag den 23:e. 
 
Beslutades  
att TK ska ta fram följande två strategiska initiativ med nedan nämnda personer som 
huvudansvariga. 
 
A: Strategiskt Initiativ TK1: Ett robust och mer attraktivt svenskt 
tävlingssystem. 
- Nuvarande tävlingsformer kompletteras med SFL 
- Säkerställa att de nationella tävlingarna blir kvar i uttagningssystemet 
- En översyn och ev. revitalisering av Masters 
- Kvalitetshöjning av SM-arrangemang 
- Ev. införa ett nytt SM i mixedlag. 
- Licenser 
- Inkludering 
 
Peter, Rikard och Mattias tar fram detta SI under veckan. 
 
 
B: Strategiskt initiativ TK2: Fler och bättre utbildade svenska domare 
- Fortsättning på DK:s framgångsrika omstöpning av domarutbildningen under 2022 
- Tydliga mål och avstämning på vilka domare som är på väg mot internationell 

licens 
- Uppföljning och utvärdering av nya regler för domarförsörjning 
- Implementering av videodomarsystem på SM och nationella tävlingar 
- Inkludering 
 
Mats, Åsa, Tomasz och Johan Wik får i uppdrag att skriva detta SI under veckan. 
 
§ 9 TK-ledamot med kontaktansvar för varje tävling 
 
Diskuterades arbetet och rutinerna med att varje TK-ledamot har ansvar för kontakt 
med 2-3 arrangörer. 
 
Fördelning: 
 

Mats Pia Mattias Björn Rikard Åsa-Lena 
SM  
Coupe de Sthlm 

JSM 
Ch Bernadotte 
Kungsb. Mast 
 

USM 
Ch Filliol 
Örebro Mast. 
 

Uppsala Cup 
Kanikowski 
Fäktmaran 

DIF Epee 
Malmö Open 
Lag-SM 
 

Malmö Int. 
West Coast Ch 
Jönssons Pokal 

 



Samtalsmall finns som stöd. Version 2 har några ytterligare punkter som relaterar till 
trygg miljö på tävlingar 
 
§ 10 Årsmötets uppdrag ang. arbetsgrupp om licenser (MS) 
 
Kort avrapportering från Mats: 
 
Har haft ett möte. Problem definierades och olika lösningar ventilerades vilka 
utvärderades utifrån hur värdefull förändringen skulle vara och om den är möjlig att 
genomföra. Arbetet fortsätter. Någon form av ”betänkande” kommer inom en relativt 
snar framtid 
 
§ 11 Nästa möte  
 
Beslutades: Torsdag 24/11 18.30 
 

Vid protokollet: 

 
 
Peter Ejemyr 
 
 


