Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 4 januari 2017.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Emma Helgesson och Fredrik Ålander (ordf).

§1
Fredrik Ålander öppnade mötet.
§2
Fredrik Ålander föredrog föregående mötesprotokoll från den 9 november 2016 varvid
följande punkter noterades:




Fredrik Ålander fick en andra påminnelse om att söka tid och plats för
samverkansmöte med Domarkommittén.
Fredrik Ålander har skickat in budgetförslag för 2017 till förbundsstyrelsen.
Fredrik Ålander har skickat in TKs verksamhetsberättelse 2016 till kansliet.

§3
TK fortsatte arbetet som framöver ska mynna ut i en guide för arrangörer vad gäller allmän
ordning och säkerhet på tävlingar. Emma Helgesson kommer att studera dessa frågor under
Paris Open den 27-29 januari 2017 vilket TK redan beslutat om.
§4
Andreas Fritsch rapporterade om erfarenheterna från Gothenburg Open 12-13 november då
han fick lära sig mer om Sportdata. Arrangören gav mycket god hjälp och insyn i systemet.
TK beslöt att nästa steg blir en studieresa för Andreas Fritsch till Danmark för att träffa
Sportdatas återförsäljare. Den ska genomföras senast i april 2017. Enligt tidigare beslut vill
TK framöver besitta goda kunskaper i Sportdata eftersom ett av TKs uppdrag är att övervaka
lottningen på SM.
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§5
Emma Helgesson rapporterade från första utvärderingstillfället av tävlingsverksamheten för
barn med särskilt fokus på coachning. Det ägde rum på Karate Kid Cup den 3 december 2016
och samlade ett 40-tal respondenter. TK vill härmed varmt tacka eleverna på RIG
Karategymnasiet som hjälpte till med intervjuerna. Till nästa gång kommer TK att göra några
tillägg samt utveckla och justera några frågor. Målet är att göra samma typ av utvärdering på
Swedish Karate Open i Malmö den 4 mars 2017 och Gothenburg Karate Open den 13 mars
2017.
§6
TK skickade i början av december in ett diskussionsunderlag angående förändringar av
tävlingsklasser på ”övriga tävlingar”. Fredrik Ålander rapporterade att underlaget gått ut på
remiss varvid TK diskuterade och beslutade om svar.
§7
TK beslöt föreslå förbundsstyrelsen ett tillägg i tävlingsbestämmelserna angående så kallad
round robin-tävling. Just nu står inget skrivet vilket TK uppfattar som en brist.
§8
TK noterade att WKF gjort en del förändringar i tävlingsreglerna i kata och kumite som
började gälla den 1 januari 2017.
§9
TK beslöt att nästa möte ska äga rum efter andra undersökningen om
barntävlingsverksamheten har genomförts.

§10
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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