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Datum

2010-10-15

Mötesrubrik

Höstmöte 2011

Plats

Arlandastad

Tidpunkt

Start: den 15 oktober 2011, 13:00
Slut: den 16 oktober 2011, 13:00

Närvarande

Lova Bannister, Siv Rönne, Anders Berggren, Percy Kristersson,
Elisabet Mikaelsson, Pia Berggren, Zeljko Prajz, Anders Wallinder,
Zeljko Tanaskovic, Ulf Tingnert
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Ordförande i domarkommittén
Förslag att ordförandeposten är tidsbegränsad. Min 3 år, sedan omval eller
val av ny.
Zeljko villig att fortsätta i ytterligare 3 år. Vi väljer honom för perioden
2012-2014.
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Tävlingar 2011
Lova: Bedford Tunnel Meet, jätteroligt eftersom man satt i tunneln bakom
en glas vägg och dömde live. Hopparna var endast 0,5 meter ifrån domarna.
Sedan en andra bedömning i videorummet när man tittade på det som blivit
filmat.
Svenska Cupen i FK Aros, inga AE-lag och inte heller så många FS-lag.
Pryade som Chefsdomare.
World Cup i Tyskland, första största internationella tävlingen.
SM i Gryttjom, var Chefsdomare. Ett mycket litet SM med få deltagande lag.
Siv: Träningsdomare på Svenska cupen i Västerås, dömde sedan SM i
Tylösand.
CISM i Brasilien, dömde precision i den internationella domarstyrkan för att
hjälpa de sydamerikanska lagen. Efter några dagar började organisationen att
fungera ganska bra. Var riktigt dåligt i början av tävlingen.
Anders B: World Cup CP i Tjeckien. Grendomare i distans. Allt fungerade
perfekt, till och med vädret, solen sken – ingen vind. Gott om domare, nästan
för många(!). Runt 90 tävlanden, mycket bra kvalité på hopparna, bra
säkerhet. Det som inte var så bra var utrustningen – domarsystemet
(CamScore) funkade inte så bra. Många bra hoppare från Europa som är på
gång. På det hela taget ändå en bra tävling.
Percy: SM i Tylösand, SM i Gryttjom (FS).
Elisabet: Till England för domarseminarium i AE. Sedan dömt FS i Bedford
Tunnel Meet som grendomare.
Svenska Cupen i FK Aros. Chefsdomare i FS vid World Cup i Tyskland.
Mycket bra organisation, gjorde det bästa av dåliga väderförhållanden.
InTime domarsystem användes, fungerade bra men en hel del utveckling
behövs för grendomare och publik.
Dömt Engelska mästerskapen i AE.
10-manna Speed i Västerås. US Nationals VFS och AE.
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Pia: Dubai i januari. SM i Tylösand, SM i CF, Borlänge samt 10-manna
Speed i Västerås. Dubai i november.
Zippo: Svenska Cupen FK Aros, samt SM i Tylösand. Stil seminarium med
Ulf i två dagar inför världscupen. Dömde World Cup i Serbien, onödigt att
domarna är så många dagar på plats i förväg. Stora problem med
domarsystemet (CamScore) samt att det inte ens fanns el när
domarseminariet skulle börja. Zippo först på plats av alla domare och alla
tävlande, skylt på hotellet ”stängt”, hotellet under ombyggnad. Fanns inte
knapp ens vatten på hotellet, var tvungna att köpa vatten för att tvätta sig.
Var med i stilpanelen. Ganska bra väder, alla domare mycket professionella
– inte påverkade av alla problem. Tävlingen blev klar i god tid.
Ulf: Paraski i Grosau Österrike, World Cup i Serbien, grendomare i
precision. Organisatoriskt var Serbien oerhört dåligt. TexAir-delen i
precision funkade riktigt bra.
Anders W: SM i Tylösand samt SM i CF, Borlänge.
Zeljko: Dubai i januari. Svenska Cupen i Västerås, CJ på SM i Tylösand,
vad med i organisation fram till tävling började.Tävlingen gick väldigt bra
med tanke på begränsade resurser. World Cup i Tyskland. SM i Gryttjom.
Dubai i december.
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Tävlingsregler 2012/Ändringsförslag
CP – de tävlande önskar att vi använder de internationella reglerna.
Reservdatum för SM om det inte kan genomföras på det ordinarie SM:et.
Prec – förslag två-manna lag för lagprecision, för att öka intresset för att
tävla i precision.

4

Förslag till IPC
Ulf tycker att val av CJ ska ske gemensamt av kommitté, domarkommitté
och organisatören. CJs kostnader bör betalas av IPC.
Reseersättning om man måste åka en dag tidigare med övernattning p g a
resans tid.
CP: Material måste finnas ute på marknaden – i god tid – för alla för att man
ska kunna få använda materialet vid tävling.

5

Tävlingar 2012
CP, Danmark är intresserade av att samorganisera nationella mästerskap.
Tävlingskalendern för 2012 kommer förhoppningsvis att fastställas under
förbundsmötet i november. Ev. SM vecka 30 arrangör FKCG.

6

NBJM 2012
2012, bör det vara Danmarks tur att arrangera mötet.
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Utrustning
Viktigt att vi sätter upp utrustningen i god tid innan tävlingsstart så att allt är
klart och fungerar när tävlingen ska börja. Arrangören ser till att utrustningen
transporteras till tävlingsplatsen.
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Under SM hittat några buggar i CamScore-programmet.
• Träningsdomarna med i bedömningsresultatet.
• När poängen för CP och AE ska skrivas in funkar inte med svenskt
tangentbord, måste använda engelska inställningar.
• Systemet hänger sig, lite då och då.
• Bilden fryses och ”hoppar” när man ska titta andra gången.
Vi önskar också en del förbättringar.
• Få med tävlingschef och chefsdomares namn på resultatlistan.
• Skriva ut resultatlista efter varje omgång i CP.
Vi letar också efter en teleskopmast för att sätta upp vindmätaren.
Precisionsutrustningen fungerar, förutom fotfelsmattan.
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Elevdomare/rekrytering
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Nomination/Proposed list FAI/IPC
Skicka intresseanmälan till Zeljko T.
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SFF domarlista, examinering nationell domare
Domarlistan uppdateras.
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Övrigt
Budgetförslag för 2012 gjordes.
Förslag till nästa höstmöte: börja på lördag morgon, domarna kan då komma
antingen fredag kväll eller lördag morgon. Avsluta med middag och sociala
aktiviteter på lördag kväll. Hemresa söndag.

Vid anteckningarna

Elisabet Mikaelsson

