Protokoll frå n hö stmö te 2012-10-27
Plats: Ateas lokaler i Malmö
Närvarande: Zeljko Tanaskovic, Anders Berggren, Pia Berggren, Percy Kristensson, Ulf Tingnert,
Elisabet Mikaelsson och Siv Rönne

§1 Tävlingar
1. Zippo Zeljko Prajz har varit på 6 tävlingar varav 3 i Danmark och 3 i Sverige
DFU-open Aalborg
Danska mästerskapen i Maribo
Viking Cup i Frederikshavn
Svenska Cupen 2 i Everöd, vissa problem med go-pro
Grendomare på SM i Vårgårda
SM 10-manna speed i Västerås
Det finns bara en FAI-domare och en elevdomare i Danmark, de behöver vår hjälp. Det finns
brister i information till domarna – de kände inte till nordiska mötet i våras.
2. Ulf Tingnert var på SM i Vårgårda och ska till Mondial i Dubai
3. Siv Rönne har varit på Svenska Cupen2 i Everöd, Svenska Cupen 1 i Gryttjom, SM i Vårgårda
samt SM i tiomanna speed i står som reserv i precision till VM-Mondial Dubai
4. Percy har varit på Svenska Cupen 2 och SM i Vårgårda och åker till Dubai, dömde ett hopp i
SF på tjeckiska mästerskapen
5. Anders Berggren CP i maj i Danmark blev inställt men var i augusti i Colombia på World
games testevent i CP. Jury i tiomanna speed i Västerås, åker till Dubai.
6. Pia Berggren vindtunneltävling i Bedford dömde 800 hopp på två dagar. SM i Vårgårda, EM
och World Cup i Tjeckien, 10-manna speed i Västerås, åker till Dubai.
7. Zeljko Tanaskovic har varit på vindtunnel tävling i Bedford, Svenska Cupen 1 som regnade
och stormade bort, man försökte flytta tävlingen till Göteborg, Svenska Cupen 2 i Everöd, SM
i Vårgårda , World Cup som grendomare i Tjeckien, och 10-manna speed i Västerås och åker
till VM-Mondial i Dubai.
8. Elisabet har varit i Bedford på vindtunneltävling i april, därefter i Sydafrika på nationals.
Svenska Cupen i Stockholm och SM i Vårgårda. Har dömt världsrekord i head-down 139manna online. Åker till Mondial Dubai och Singapor World Championship i vindtunnel.
§2 Tävlingsregler 2013 – förslag till ändringar
1. Förslag till ändring i tiomanna speedregler om tydligare prioriteringsordning antogs enligt
bilaga. (Pia renskriver)
2. Angående inbjudning till tävling, hur sent får man ställa in eller ändra datum för tävlingen?
När bör inbjudan senast publiceras? Beslöts lyfta till tävlingskommittén.
3. Diskussion om distriktsindelning. Tidigare fanns det fyra. I nuläget finns det tre distrikt. Det
föreligger ett nytt förslag från Tony Månsson om att dela in i fem tävlingsdistrikt. I år har det

inte varit några DM. Mötet anser att fler distrikt är beroende av en större domarbudget och
fler, tillgängliga domare ifall det ska kunna genomföras DM i alla distrikt och discipliner.
4. Stor grabb/tjej-poäng. Fråga har inkommit från Lennart Vestbom om reserv får poäng. Svar
från mötet. Man får medalj som reserv men man får endast poäng om man har hoppat i
tävlingen. Ingen reserv har fått poäng i år. Chefsdomaren ska säkerställa om reserverna har
hoppat.
5. Elisabet föreslår förändringar i Fallsvenskan om att hopp skall utföras på svenska flygfält. Hon
föreslår att hopp som är del av en annan tävling ej får räknas som Fallsvenskan-resultat.
Dessutom föreslår hon att tävlande som deltar i alla fyra tävlingar får 5 extra poäng.
Meningen ”Vid mindre än tio deltagande klubbar bortfaller högsta poäng…….deltagande
klubbar”. stryks ur texten 1.8.1 Stryka” klubb” i klubblag.
§3 Förslag till IPC
1. Domarmötet önskar standardiserade formulär för poängsammanställning under tävlingar.
2. Förslag till IPC-domarkommittén om att jämställa kraven för det praktiska provet i FS med
kraven för övriga grenar. Förslag att höja även alla teoretiska evalueringar.
§4 Budget
Mötet diskuterade äskanden för 2013 – beslöts att äska samma belopp som föregående år
(105000kr).

§5 NBJM
1. Beslöts bjuda in Nordiskt domarmöte, NBJM, Arlanda stad den 16 – 17 februari 2013.
2. Elisabet bokar Quality hotel.
3. Ulf tar ansvar för seminarium i stil, Percy i CF, Pia i FS, Elisabet i AE och Anders i CP.
§6 Utrustning
1. Percy samtalar med Weckbecker om ny display till precision eller kostnad för inköp av helt ny
utrustning.
2. Vi har lånat ut markeringsbojar till Stockholms fallskärmsklubb.
3. Kontrakt måste upprättas att utrustningen lämnas tillbaka i samma skick
4. Mast är inköpt till vindmätare åt CP.
5. Begagnad dator är inköpt till Cametrix
6. Beslöts att inga externa utrustningar får anslutas till datorerna utom det som godkänns av
chefsdomarna.

§7 Elevdomare/rekrytering
1. Anette Dalenhag är ny elevdomare ,
2. Elisabet twittrar om att vi önskar rekrytera fler elevdomare i fallskärm.
§8 Nomination/Proposed list

IPC-lista: Se bifogad fil på förslag.

§9 SFF
1. Svenska domare- listan uppdaterades. Vi är nu 12 domare och en elevdomare, varav tio har
varit aktiva i år.
2. Susan Dixon och Elisabet Mikaelsson har utarbetat en hemsida för träning och evaluering för
domare en så kallad On Line Judge training Course: http://ipc-judging.org.uk

§10 Övrigt Allmän Diskussion

