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Bankgiro: 5740-9658

TK Protokoll 2019-08-28
Protokoll fört vid tävlingskommitténs sammanträde den 28 augusti 2019 kl.19.00 via telefon.
Närvarande: Peter Dahlman, Karl Svansbo, Inge Petersson, Anton Frejd, Jesper Andersson,
Maria Pettersson, Mats Atterheim och Göran Johansson en liten stund
§1.
In vägningsprogrammet Warp
Vi kan bara konstatera att det inte har fungerat i år, och som vi har fått reda på kommer det
inte att kunna åtgärdas, så vi kommer att använda det ”gamla ” systemet som vi har gjort
2019.
§2.
Protokoll på förbundets hemsida
Enligt Peter Dahlman kommer Lovisa Persson att lägga upp TK protokoll på hemsidan inom
kort.
§3.
SM veckan i Borås
Vi har ansökt om SM-veckan i Borås (Vinterveckan 2021) för individuella Dragkamp.
§4.
Tävlingsledare vid SM
Det har blivit ett litet missförstånd om vem som skall vara TL på SM om det måste vara
domarbasen eller ej, det är upp till domarbasen att utse TL på SM.
§5.
Förbundsserien Priser
Vi hade en diskussion om vi skall dela ut priser eller inte!
Mats Atterheim skall skriva till de berörda föreningarna och se hur de ser på denna situation,
så vi åter kommer när vi vet hur dessa klubbar ställer sig i denna fråga.
§6.
Utlandsdragare på EM i Irland
Namnen vi har fått in är följande Mikael Karlsson och Rickard Jonsson Löftadalen DK,
Mikael Wikberg och Fredrik Olsson Stenungsund DK samt John Åsberg Kinds DK
TK har godkänt dessa dragare att deltaga på opentävlingarna på Irland.
§7
SM i Frillesås
TK tycker att det var ett alldeles utmärkt arrangemang, det fungerade bra men vi anser att
tävlingen är i längsta laget från 10.00 -20.00.
§8
Tinget 2019
Tinget kommer att vara i Örebro den 26 oktober. Anders Andersson kommer att skicka en
inbjudan.
TK kommer efter avslutat Ting att ha ett möte några dagar efter Tinget och ta alla beslut när
det sjunkit in lite, men de riktlinjerna kommer att följas från Tinget.
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§9.
Invägning kontrollanter
Det hade kommit upp frågor om vikter på SM i Frillesås. Detta är helt en trovärdighet fråga,
vi har varken personal eller domare som kan åka och kolla invägningar hos klubbarna
alternativet är att väga på lördags morgonen innan tävling och det tror vi ingen vill.
§10.
Resultat på Hemsidan
Maria Pettersson vill gärna ha minst ett dygn på sig att kolla allt innan man skickar ut
resultaten så allt bli rätt, TK tycker att det är mycket rimligt, vill man ha resultatet på stubinen
kan kolla klubbarna FB.
Vid Protokollet

Justerat

Mats Atterheim

Peter Dahlman
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