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TK protokoll 2019-11-04
Protokoll fört vid tävlingskommitténs sammanträde den 4 november 2019 kl. 20.00
via telefon
Närvarande: Peter Dahlman, Jesper Andersson, Karl Svansbo, Maria Pettersson,
Göran Johansson, Anton Frejd, Inge Pettersson, Karolina Ivarsson samt Mats
Atterheim
§1

Klasser och Dragordning på Elitserien 2020
Ordföranden startade mötet efter lite tekniska problem och fösta ämnet
var vilka klasser och vilken dragordning det skall vara på Elitserien 2020
Den nationella serien skall åter heta Elitserien beslutade TK
Representanterna från distrikten meddelar vad deras klubbar ville ha för
klasser och dragordning
Diskussionen blev intensiv och ganska lång innan vi kom fram till
följande beslut i TK
Block 1

Öppnaklassen 600/640kg precis som säsongen 2019 med
finaldragning

Block 2

Ung/jun klassen 600/640 precis som säsongen 2019 med
finaldragning om det är fyra eller fler lag
Öppna klassen 500kg bland klass med herr, dam och
ungdom från 10 år och äldre inga tilläggs kg för damer eller
ungdomar. Ett byte är tillåtet
Inga finaler om det är mindre tolv lag för då blir det grupper
med final omgång och placering drag

Block 3

Mixed 600kg med finaler

Knatteklassen lägger man in där det passar bäst, det är arrangörsklubben
som har ansvaret för denna tävling med domare mm
Men det är beslutat att det skall finnas plats på tävlingen för knattarna

§2.

Lånedragare på Elitserien
TK, man får låna en dragare om man meddelar TK ordförande
måndagen innan tävling på mail och vara med som egen klubb och få
poäng, har man två eller tre lånedragare tävlar man utom tävlan
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Lånar två eller fler dragar behöver man inte meddela detta förrän på
tävlingsdagen
Man får naturligtvis inte låna dragare om man har egna dragare på plats
bara för att toppa sitt lag

§3.

SM klasser och dragordning
Efter en diskussion så kom TK fram till att detta går ut till klubbarna en
gång till så att alla får tycka till om det skall var tre eller fyra block på SM
och vilka klasser det skall vara
Distrikts representanterna ringer sina klubbar och hör hur de ställer sig i
SM frågan denna vecka

§4.

Nästa TK möte
Nästa möte har vi via telefon, måndag den 11 november klockan 20.00

Vid Protokollet

Justerat

Mats Atterheim

Peter Dahlman

