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TK protokoll 2020-01-27

Protokoll fört vid tävlingskommitténs sammanträde den 27/1 kl. 20.00 via telefon
Närvarande: Peter Dahlman, Jesper Andersson, Karl Svansbo, Göran Johansson,
Anton Frejd, Inge Pettersson, Maria Pettersson samt Mats Atterheim
§1.

Ordförande hälsade alla välkomna

§2.

Nya TWIF regler
TK beslutade att anta de nya reglerna som TWIF har inför i
tävlingsbestämmelserna
a) Inaktiv dragning
Där är ju regeln i sig som förut….. men för att domarens avblåsning
inte ska komma som en överraskning så finns nu tillägget att
domaren ska påpeka för lagen att” om ni inte blir aktiva så blåser jag
av” genom att peka på sin klocka.
b) No pull
No pull…. Vid avblåsning för tre varningar till båda lagen startas
draget inte om. ( endast för alt A i de uppräknade alternativen för no
pull)
Resultatet blir att båda lagen får 0 poäng för draget och tre varningar
vardera.
Om båda dragen slutar med no pull enl ovan får lagen 6 varningar
vardera och resultatet blir 0-0. Om ett av lagen däremot vinner ett
drag slutar matchen 1-0 till det laget som vann.
Detta gäller bara i kvalomgången, i matcher av semi och final
karaktär har man för att säkerhet kunna kora medaljörer kvar regeln
om omstart.
Regeln har tillkommit för att om man ser på att lagen blivit avblåsta
för att de fått 3 varningar var så är de ju precis som om bara ett lag
fått tre varningar diskas för det draget. Är man diskad ska man inte
få en ny chans att ta poäng!! (en rättvisesak)

§3.

SM Veckan i Linköping 2021 sommar
TK beslut är att vi ansöker om deltagande på denna SM vecka
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§4.

Arrangörer på Elitserien 2020
Vi har lyckats att få arrangörer på Elitserien 2 och 3
2:an kommer Brunnsberg IF att arrangera den 23 maj
3:an kommer Kinds DK att arrangera den 1 augusti
Detta kommer att kompletteras i tävlingskalender och skickas ut till alla
berörda föreningar mm

§5.

TK Budget
Karl Svansbo och Peter Dahlman kommer att göra denna budget
Skall vara klart innan nästa SDF styrelsemöte är den 15 februari

§6.

Sekretariat utbildning
Maria Pettersson ansvarig för sekretariats personalen på SDF tävlingar
hade gärna sett att all de arrangerade föreningar hade minst en utbildad
sekreterare på sin tävling. Det hade lättat på arbetsbördan för
sekretariatet på tävlingarna. Så de bör skicka en sekreterare på
utbildningen som förbundet skall anordna

Vid Protokollet

Justerat

Mats Atterheim

Peter Dahlman

