Domarmöte Arlanda Stad 2010-11-20
Närvarande:
Zeljko Tanaskovic, Zippo Prajz, Ulf Tingnert, Henrik Anderson, Lova Kvarnsmyr, Percy
Kristersson, Elisabet Pettersson, Pia Berggren, Anders Berggren, Siv Rönne.

1. Tävlingar 2010
Ulf
Paraski VM Italien. Stilseminarium med Zippo i Halmstad. Beredd att ställa upp om flera vill gå
samma kurs. Var med på CISM VM S&A Buochs Schweiz . VM i Montenegro. Ulf tycker att
döma vid stor monitor passa inte alla (stil), det borde finnas möjlighet att döma på egen monitor.
Var CJ på SM i precision, beröm till organisation (Söderhamn). VM i Montenegro – intryck att det
inte var förberett på ett bra sett, mycket problem med utrustningen, dålig kommunikation mellan
tävlingsledning och CJ. Problemen med Weckbecker- utrustningen påverkar kvalitet på tävlingen.
Det kan ha påverkat domarinsatserna också.

Siv
Missade SV cup pga jobb. Vad med på kurs (CISM), som var bra organiserad. Var med på SM i
Söderhamn och Gryttjom.

Zippo
Seminarium i Halmstad, fick se 107 hopp, fick bra förberedelse infor IPC kursen. Var med på SM i
Söderhamn och Grytjom. Var med i Monte Negro, klarade IPC kursen, blev FAI domare.

Henrik
Var med på SM i Grytjom. Utrustning var trasig, det saknades rutin att döma ”manuellt”, som
påverkade dömningskvalitén.

Pia
SM i CP (Sundsvall). Mycket bra organisation, men dåligt väder. Hade två speakers på tävlingen,
det lyfte upp kvalitet och allmänna intrycket. Var med på Sv Cup 1. SM i Söderhamn

Anders
SM i Sundsvall, mycket fin organisation, fin organiserad första (träningsdag), väder ställde till det.
Men det var för lite folk i organisationen. Flera borde vara med i organisationen. Förslag att köra
ihop tävlingarna med Danmark. En bra innovation, distans mättes med GPS som man använder när
man bygger vägar. Väldigt noggrann mätning. Förbundet borde tillhandahålla utrustningen (portar,
böjar, etc). VM i Ryssland, mycket värme, mycket rök från branden som härjade i Ryssland. Annars
var det bra DZ, med mycket bra faciliteter. Tävlingen genomfördes komplett, med stor fokus på
säkerheten. På tävlingsmöte kommenterades mycket om ”lika vilkor för alla”, vill ha något liknande
regel som i precision när det gäller omhopp

Bettan
VM i Ryssland som IPC controller J&S. Stor problem med utrustningen (OmniSkore). Tog för lång
tid att publicera resultat. Strul allmänt med organisation, mycket som inte funkade. Alla omgångar
genomförda. Hjälppersonal gjorde mycket bra jobb, väldigt serviceinriktade. Var på Englands
mästerskap, samt USA mästerskap. Var CJ i Italien på World POPS meet.

Percy
Danmark på FS tävlingen. VM i Ryssland, en bra CF tävlingen. SM i Grytjom. SM i Söderhamn

Lova
CJ på Sv cup 1, dåligt organiserad, inga medaljer. VM i Ryssland, tog FAI behörighet i AE. Bra
organisation. Hemresa mycket problem pga förseningar (rökutveckling). Öppning och avslutning
ceremoni väldigt imponerande. SM/NM i Gryttjom. Tränade FS också. Logi i Gryjtjom är inte bra,
det borde göras något åt det.

Zeljko Tanaskovic
Sv Cup 1, SM i Gryttjom – dömningskvalitén inte tillfredsställande. VM i Rysland.

Walle
Sv Cup 1.

6. Nordisk Seminarium 2011
Ingen information just nu. Zeljko kontaktar Steinar och Anna Maria om frågan.

3. Elevdomare rekrytering
Sofia har visat sitt intresse.
Skicka en artikel till tidningen efter varje tävlingen. Använda ordförandelistan för att sprida.
Personlig kontakt är bra. Zeljko tar kontakt med tidningen, CJ domare ansvarar att det finns en liten
artikel som skall publiceras efter varje tävling.

4. WC i CF 2012
Frågan behandladets av TK, inget hände.

5. Nordisk/Svensk mästerskap 2011
SM vecka i Halmstad (27/06-03/07)– vad kan vi bidra? Anders B.- med tips och råd.
Ett förslag att slå ihop tävlingen med Danmark, lägga vårt SM i Danmark (19-21/08).

7. Utrustning
Ett nytt system för AE, FS och CF dömning är anskaffad (Camscore). En kort introduktion och lite
övning gjordes under möte. Kablage till precisionsutrustning är i dåligt skick. CP utrustning saknas
helt, en investering borde göras, eftersom CP har fått SM status. Anders B. kollar pengarskillnad
mellan att hyra eller köpa egen. DVD skivor inköpta för arkivering av tävlingshopp.

9. Kläder till domare
Siv och Lova tar fram klädkollektion, samlar offerter och återkommer med information. Domarna
beredda att lägga mellanpengar.

8. Nomination/Proposed list
De som är intresserade för internationella tävlingar under 2011 skickar ett mail till Zeljko T. senaste
101201. Förslag finns att försöka prioritera nya FAI domare och ge de en chans att visa sig på
internationella tävlingar.

2. Tävlingsreglerna 2011/Ändringsförslag
Bettan jobbar på Tävlingshandboken (Tävlingsreglerna, Stor Grabb, Tävlingsfonden) som skall
vara klar den 1 mars 2011.

