Rapport från Tävlingskommittén inför styrelsemöte i
Tibro 19 september 2009.
Verksamheten i TK har sedan SM i Eskilstuna fortgått i respektive utskott som ligger i
kommittéen. Vi ha inte haft några formella möten sedan förra styrelsemötet.

Domarutskottet
4-5/7

SM i Eskilstuna
Dömde gjorde: Catarina Andersson, Leif Kjellgren, Ingemar Eriksson, Anna
Johannesson, Gunder Svensson, Börje Hansson, Harald Nymark, Norge och
Sören-Erik Svendsen, Danmark.
Tommy och Marianne Dahllöf lämnade återbud två dagar före SM.

22/8

Juniorlandskamp i Vasa, Finland. Gunder Svensson var svensk
domarrepresentant. Vid denna tävling dömde 3 finska, 1 svensk och 1 norsk
domare. Domarmötet före tävlingen beslöt att 3 finska domare inte ska kunna
utesluta svenska eller norska gångare, varför det skulle krävas 4 röda kort för
uteslutning. För de finska gångarna räckte det med 3 röda kort. Vid tävlingen
fick en norsk gångare 3 röda kort men blev inte utesluten. F+F+S hade lämnat in
röda kort. Detta förfaringssätt är helt emot vad vi vid de nordiska domarträffarna
bestämt. Bestämt är att alla domare räknas men att det krävs minst 2 länder för
uteslutning.

29/8

Finnkampen, Göteborg
Vid Finnkampen på Ullevi var Catarina Andersson domarledare, dömde gjorde
från Sverige, Tommy Dahllöf och Anna Johannesson, Norge Ann-Iren
Guttulsröd, Danmark Bent Bundgaard, Finland Anne Fröberg.

5/9

Nordisk Landskamp, Danmark
Vid den Nordiska Landskampen i Ballerup utanför Köpenhamn var Marianne
Dahllöf och Börje Hansson svenska domare.Börje var bara där som åskådare
men ombads att döma av domarledare Inge-Marie Schöler, trots att det fanns
danska domare på plats. De internationella domarna Bent Bundgaard och
Tommy Dahllöf var kurirer, något märkligt.

12/9

Landskamp, Lettland
Vid landskampen mot Lettland och Litauen i Tukums var Birger Fält svensk
domare. Uttagen från början var Tommy Dahllöf men domarutbildningen i
Leeds kom emellan. Ulf Hallgren som sedan skulle dömt blev sjuk.

10-13/9

Internationell domarutbildning i Leeds
Börje Hansson och Anna Johannesson deltog vid den internationella
domarutbildningen i Leeds. Tommy Dahllöf anslöt 12/9 för att göra 4årsproven. 10-11:e var det utbildning för ev. blivande int. Domare, 12-13:e var
det skriftligt, muntligt prov samt ett videotest för alla. 26st gick kursen från 18
olika länder och 35st från 21 olika länder genomförde proven. Känslan är att alla
3 från Sverige gjorde bra ifrån sig på det skriftliga och muntliga provet.
Videoprovet var väldigt vanskligt, korta sekvenser, ibland otydliga bilder, fel
bedömningsvinkel samt svårt att veta vilken ”nivå” man skulle döma efter.

Svar kommer i mitten av oktober. Av de som klarat kraven vid proven kommer
16st att tas ut till den internationella domarpanelen.
För undertecknad och Anna var det mycket lärorikt och stimulerande att träffa
så många andra domare från andra länder. Som vi uppfattade det så är det
mycket politik inblandat, personliga kontakter verkar vara viktigt.

Tävlingsutskottet
‐

Anders Hansson och Perseus Karlström var på träningsläger i Finland och deltog i
gångkarnevalen i Kauhava, där Siw Karlström medverkade som tränare. Vi hoppas att
detta leder till fortsatt samarbete med Finland. Perseus satte personbästa med 43.27,20
och Anders med 48.08,43.

‐

Ungdoms-VM i Bressanone, Italien 8-12/7. Siw ledare.
Anders Hansson deltog på 10 000 m och kom 18:e på personbästa 47.53,18.

‐

Junior-EM i Novi Sad, Serbien 23-26/7. Siw ledare.
Perseus Karlström deltog på 10 000 m och kom nia på 44.21,69, vilket är Sveriges
bästa mästerskapsplacering på tio år.

‐

VM i Berlin, Tyskland 15-23/8. Ingen ledare från SGVF.
Monica Svensson blev utesluten efter knappt halva loppet på damernas 20 km.
Andreas Gustafsson, som blev sent uttagen efter en stark avslutning på 30 000 m i
Växjö 25/7, gjorde ett starkt lopp och kom 21:a på 50 km på 3.57.53, personbästa med
tre minuter. Olämpliga uttalanden från Monica inför VM-loppet gjorde sedan att
Monica inte blev uttagen till höstens landskamper. Birger och Folke kommet att ha ett
möte med Monica under hösten.

‐

Juniorkampen i Vasa, Finland 22-23/8. Erik Bengtsson ledare
Perseus Karlström vann 5000 m klart och grenen tillsammans med fyran Anders
Hansson. Felicia Hogrell och Helena Sandmer kom trea och fyra på personbästa på
3000 m.

‐

Finnkampen, Göteborg 29-30/8. Siw ledare
Sverige vann herrloppet genom att Ato Ibáñez, Perseus Karlström (PB 42.55,34) och
Andreas Gustafsson kom tvåa, trea och fyra. Damerna hade det tuffare men alla tre,
Ellinor Hogrell, Felicia Hogrell och Helena Sandmer, satte personbästa. Totalt vann
Finland med 26-18.

‐

Nordisk Landskamp i Ballerup, Danmark 5/9. Birger, Siw och Elisabet Olsson ledare
Finland vann på 92 poäng före Sverige på 77 poäng. Sverige vann dubbelt i H/D 1415. Vidare vann Ato ibáñez H23 20 000 m och Perseus Karlström H 18-19 10 000 m,
Anders Hansson tvåa i H16-17 5000 m och Mari Olsson tvåa i D23 10 000 m.

‐

Landskamp i Tukums, Lettland 12/9. Birger och Siw ledare
Litauen vann på 36 poäng före Lettland på 26 och Sverige 24 poäng. Ato Ibáñez
gjorde ett starkt lopp och vann H 20 km på 1.26.42. Perseus Karlström vann H-19 10
km.

‐

Möte med Friidrottsförbundet 21/9
Birger, Siw och Folke skall ha ett möte med SFIF 21/9 för att utvärdera VM i Berlin
och planera inför 2010.
/Birger Fält

