Rapport från Tävlingskommittén
inför styrelsemöte i Göteborg 5december 2009.
Kommittén har haft ett möte sedan senaste styrelsemötet.

Tävlingskommittémöte 2009-11-29 i Eskilstuna
•

Närvarande:

Birger Fält, Börje Hansson, Siw Karlström, Folke Andersson
och Anna Johannesson.

Tävlingsprogrammet
Mötet gick igenom tävlingsprogrammet för 2010. Inomhus SM kommer att gå i Eskilstuna
17:e April om det finns ledigt i Munktell det datumet. Det kommer tillkomma några datum och
tävlingar i programmet innan det är helt klart.
Kvalgränser och kriterier
EM och Junior VM går vi på de internationella kriterierna.
Världscupen och andra landskamper gör Birger ett förslag som skickas ut till TK för
påseende. Detta ska vara klart i mitten på december.
Elitstöd
Mötet gick igenom former för personligt stöd
Mötet har beslutata att Andreas får bidrag för sitt läger i Sydafrika, Anatole för sitt läger i
Australien, Marie för sitt läger i Australien och Perseus för ett läger i Portugal och ett läger i
Mexico.
Skoinlägg
Mötet beslutar att de aktiva som ingår i elitsatsningen som är i behov av inlägg i skorna får
två av dessa betalda av förbundet genom Ortosia i Eskilstuna. Där Ortosia står för
utprovning, arbete och justering, men tar betalt för materialet.
Kravprofil
Den kravprofil som ska lämnas till SOK i januari gör Siw tillsammans med Anna innan
årskiftet. Siw kontaktar friidrottsförbundet och ser hu de har gjort för respektive gren.

Vid pennan
Anna Johannesson

_________________________________

Tävlingsutskottet
Ingen rapport har inkommit

Domarutskottet
Rapport från domarutskottet till SGVF:s styrelsemöte i Göteborg den 5 december
2009.
12/11 Besked kom från european-athletics.org om vilka som klarat, respektive inte klarat,
kraven för att bli internationell domare ”level 2”.

Sverige hade tre deltagare på utbildningen i Leeds, Tommy Dahllöf, internationell domare
sedan tidigare, Anna Johannesson och Börje Hansson.

Anna Johannesson blev godkänd.
Tommy Dahllöf icke godkänd.
Börje Hansson icke godkänd.

Vi gratulerar Anna till framgången och önskar henne lycka till.

Ur gruppen på ca 22st som blev godkända ska 16 plockas ut som sedan kommer att ingå i
den panel som får döma internationella tävlingar.
Oavsett om Anna hamnar bland de 16 så kan ingen ta ifrån henne statusen som
internationell domare.

För övriga nordiska domare gick det så här:
Bent Bundgaard Danmark, icke godkänd.
Inge-Marie Schöler Danmark, godkänd.
Jarno Kinnunen Finland, icke godkänd.
Niina Viinikka Finland, icke godkänd.

Vi kan konstatera att ”tjejerna” regerar i Norden, Norge, Danmark, Finland och Sverige har
var sin internationell gångdomare, samtliga kvinnor.
Norge och Finlands är ”level 1”-domare, Ann-Iren Guttulsröd och Anne Fröberg.

En fyllig artikel från utbildningen i Leeds kommer i nästa nummer av Gångsport med
Vandring.

Catarina Andersson har meddelat att hon lämnar styrelsen och då även domarutskottet.
Undertecknad har pratat med Catarina och kan bara beklaga hennes beslut.
Orsaken enligt Catarina, var att hon inte blev tillfrågad angående domarutbildningen i Leeds.

Borås 1 december 2009

Börje Hansson

