Domarmöte Karlsborg 2009-11-14 -- 15
Närvarande:
Zeljko Tanaskovic, Zippo Prajz, Ulf Tingnert, Henrik Anderson, Lova Kvarnsmyr, Percy
Kristersson, Elisabet Pettersson.

Tävlingar 2009
Ulf varit CJ på Paraski. Paraski växer och det är juniorklasserna som växer. Där är man junior till
och med 24 år. Weckbeckers grejor, fotfelsmattan funkar fortfarande inte, funkade inte ens från
start.
Tävlingen flöt på bra. Tyvärr är Norden inte längre representerad på tävlingssidan. Alla europeiska
länder är i stort sett representerade.
SM i Borlänge juli, Ulf, Zippo och Percy deltog som domare. Precision kördes som ett eget SM, 13
deltagare varav 3 från Finland. TV, Radio och tidningar var på plats och det var mycket täckning i
media.
Diskussion om tävlande hoppa från annan klubb var det mycket diskussion och rabalder kring.
Ett överklagande är inlämnat till förbundsstyrelsen. Styrelsen beslutade att avslå överklagandet och
gå på domarnas rekommendation att inte godkänna att det blev ett lag-SM. För individuellt och
juniorer blev det ett fullvärdigt SM i lagprecision blev det då istället en internationell tävling, utan
SM-status.
SM var i stort sett en lyckad tävling med en klubb som ställde upp och ordnade allt till det bästa.
Militära VM Lucenec i augusti, stil och precision. Sverige har inte längre lag, då fallskärms–
hoppning inte längre är en militär gren. Ulf representerade Danmark och var grendomare i stil.
Cirka 300 stilhopp gjordes.
Domarna satt på rad och tittade på en gemensam skärm, det var inte alltid så lyckat då när man sitter
ute på ena kanten kan vinklar uppfattas annorlunda än när man sitter mitt för skärmen.
Många av stildomarna på tävlingen var ense om detta.
Henrik deltagit på SM som domareelev och blev där klar nationell domare i FS.
Lova klar AE nationell domare under SM, har deltagit på två svenska cupen och SM.
Zippo deltagit på precisions-SM och som domarelev på SM i FS och AE
Varit med som domare även på DM södra och danska mästerskapen precision där de också hade
speed-precision.
Percy deltog på SM i precision samt som domareelev i FS på SM där han sedan blev klar nationell
domare. Var också med som domare på World Air Games i Turin som grendomare i CF, domare i
precision samt domarelev i CP. Allt visades på storskärm, nästan live, för publiken.
Har också varit med som domare på DM Södra.
Elisabet började året med åka till Sydafrika, hade där en FAI-kurs i AE.
Deltog sedan vid Svenska cupen, där endast en omgång genomfördes p g a dåligt väder. Var med på
World Games i Kaohsiung. som grendomare i FS, dömde även precision och AE. Därefter SM FS,
AE i Stockholms klubbens regi.
Har även deltagit i brittiska mästerskapen i AE, och därefter World Cup i Tjeckien.
Zeljko deltagit på SM samt alla Svenska cupen, och varit med på ryska mästerskapen i FS, CF, AE.
Tyvärr lite dåligt väder, alla omgångar blev inte genomförda. Det var en bra organisation. De håller
som bäst på att bygga upp fältet inför VM nästa år.

Tävlingsregler
Går igenom tävlingsreglerna.
Gör förslag till ändringar, samt lägger till regler för VFS 2-manna samt Speed-precision.
Förslag till SFF, att utse en person som är SFF Controller och deltar på SM, den personen ansvarar
också för att kontrollera eventuella klubbövergångar, samla in resultat med deltagarnamn samt är
ordförande i juryn.

Gör om NM till Baltiska
Ingen domarfråga, skickar vidare till SFF TK.
Domarna har inget emot att utöka NM till ett Baltiskt mästerskap.

Domarelever / Rekrytering
Inga nya domarelever för tillfället. Några har under året anmält intresse, men ingen har hört av sig
igen.
Kanske domarna kan skriva mer ”reseberättelser” i Svensk Fallskärmssport.
Vi gör om utbildningsplanen som finns på hemsidan så att den passar alla discipliner.
Diskussion om domare ska/måste vara med i SFF. Vad gäller i andra länder?
RF har en försäkring grundförsäkring som gäller alla idrottsföreningar och andra organisationer
som är anslutna till RF.
Grundförsäkringen gäller under idrottslig verksamhet och sådan verksamhet som utgör ett direkt led
i det ideella arbetet. Ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare är försäkrade
då de utför uppdrag åt den försäkrade organisationen (=SFF). Även de som utför ideellt arbete åt
föreningen utan att vara medlemmar är försäkrade.

WPC 2012 i CF
Förfrågan om det inte är dags att Sverige arrangerar VM i CF. Det finns endast ett fåtal platser i
Sverige där detta kan arrangeras. Tävlingsplatsen bör vara lätt att ta sig till från internationella
flygplatser samtidigt som den ligger nära möjlighet till logi för de tävlande. Ett sådant arrangemang
är inte en klubbangelägenhet utan en angelägenhet för hela Sverige.
En ansökan från Sverige bör tas upp på nästa IPC-möte. Även om Sverige inte kan göra en färdig
ansökan bör vi anmäla vårt intresse om så är.

Nationella mästerskap 2010
Inget klart ännu om vem som arrangerar och när.

Nordiskt / nationellt mästerskap 2011
Fråga till SFF: Varför deltar inte Sverige på NCM?
Ska vi arbeta för att t ex vartannat år samla alla nordisk länders mästerskaptävlingar till en plats och
samtidigt då ha ett nordiskt mästerskap. Tanken är att exempelvis år ett ha ett gemensamt
mästerskap/nordiskt mästerskap i precision och CF, och lokala nationella mästerskap i FS och AE.
År två är det nationellt/nordiskt mästerskap i FS och lokala nationella mästerskap i precision och
CF.

Nordiskt/baltiskt domarseminarium 2010
Datum 20-21 eller 27-28 februari 2010, arrangör Finland. Zeljko skickar e-post till Raija och frågar
vad som händer, hur långt det gått i planeringen.

Webbsidan
Vad vill vi ha på domarsidorna på www.sff.se? Mer information om hur man dömer i de olika
grenarna, en utbildningsplan för domarelever i de olika grenarna samt mer generellt vad som krävs
för att bli domare.
Elisabet uppdaterar de ”score sheets” som finns och titta över regelfrågorna.
En kort information om hur man dömer skrivs av Percy om CF, Zippo om precision, Lova om
freefly, Ulf om stil och Elisabet frågar Anders Berggren om han kan skriva om CP.

FAI/IPC domarlista
Zeljko kollar med Maggan om hon vill fortsätta som domare. I övrigt samma som förra året.
Till tävlingar:
VM CF: Percy (Zeljko kollar med Anders W om han tänker göra en re-evaluering)
VM FS: Pia, Zeljko
Träningsdomarkurs AE: Lova
VM Precision: Percy, Ulf, Zippo som träningsdomare.

Ekonomi / Budget
25 000 kr för träningskurs på VM för Lova och Zippo.
Träningsdomare: 10 000 kr
Nordiskt seminarium: 40 000 kr
Höstmöte för domare: 10 000 kr
Vad hände med de 19 000 kr som var överskott från IPC-mötet?

Material
El-discarna är dåliga och fungerar inte, det behövs nya eller repareras.
Inspelningsdator behövs för att kunna föra över video från FS och AE för bedömning.

Vid anteckningarna

Elisabet Pettersson

