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Tävlingskommittén 

MÖTESPROTOKOLL 
 

Datum: 2021-05-24 

Tid: 20.00 

Plats: Messenger 

Närvarande: Namn Signatur: Befattning: 

 Peter Dahlman PD Ordförande 

 Karl Svansbo KS Tävlingsansvarig Norra DDF, Sekreterare 

 Roger Andersson RA Tävlingsansvarig Södra DDF 

 Katarina Landberg KL Tävlingsansvarig Västra DDF 

 Anton Frejd AF Tävlingsansvarig Östra DDF 

 Göran Johansson GJ Domarbas 

 Maria Pettersson MP Sekretariatsbas 

    

Ej närvarande:    

    

Delges: De närvarande samt:   

    

    

Nästa möte:  

Datum: 2021-06-21 

Tid: 20.00 

Plats: Messenger 

 

Protokollet distribueras på Svenska dragkampsförbudets hemsida 

 

Bilagor:  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE ANSV 

§ 1.1 Ordförande hälsade alla välkomna  

§ 2 EKONOMI ANSV 

§ 2.1 Inget nytt till detta datum  
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§ 3 ARBETSFÖRDELNINGAR TK ANSV 

§ 3.1 Inget nytt till detta datum  

§ 4 UTBILDNINGAR ANSV 

§ 4.1 Inget nytt till detta möte  

§ 5 TINGET ANSV 

§ 5.1 Inget nytt till detta datum  

§ 6 TÄVLINGSFRÅGOR ANSV 

§ 6.1 Beslut tas att ny tävlingskalender gäller enligt bilaga, KL kontaktar Stenungsund 

och Kinds, RA kontaktar Löftadalen, KS kontaktar Brunnsberg och Wallby. Skulle 

dessa datum ej fungera för klubbarna ska berörd återkomma på Messenger 

senast fredagen den 2021-03-05. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-03: Kvarstår inga förändringar till dagens datum. Inga nya 

restriktioner och inget nytt gällande VM. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-24: Beslut är att Elitserien ställs in, underlag till beslut är 

att det känns oansvarigt att resa runt i hela Sverige innan fler hunnit vaccineras 

samt att se så att det inte blir bakslag på lättandet av restriktionerna. Beslutet 

grundar sig även i att alla klubbar inte har kunnat börja träna ännu. Inget nytt 

gällande VM. 

 

   

§6.2 Beslut tas att inga tävlingar ska genomföras under råda omständigheter. TK 

stödjer inga tävlingar i dagsläget när restriktionerna gäller tom 2021-06-30. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-03: Kvarstår  

 Tillägg till möte 2021-05-24: Se punkt § 6.1  

   

§ 6.3 Inbjudningar till tävlingar, PD kollar med GS om detta skall göras av TK PD 

 Tillägg till möte 2021-03-01: TK skall kontakta klubbarna och ta reda på ansvarig 

för tävlingarna samt jourtelefon. Denna information ska skickas till GS. KL ansvarar 

för tävlingar i västra, AF ansvarar för tävlingar i östra, RA ansvarar för tävlingar i 

södra och KS ansvarar för tävlingar i norra. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-03: Kvarstår  

 Tillägg till möte 2021-05-24 Kvarstår  

   

§ 6.4 TK har inget ansvar vad gäller Smålandsserien.  
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§ 6.5 Om något distrikt eller klubb anordnar en tävling ansvarar de själva för tävlingen 

och ansvarar för att alla restriktioner följs. Denna information skickas ut till 

samtliga distrikt. 

PG 

   

§ 6.6 TK uppmanar till att alla Licenserar sig.   

§ 7 TÄVLINGSUPPLÄGG/ PLANERING ANSV 

§ 7.1 Inget nytt till detta möte PD 

§ 8 TÄVLINGSREGLER ANSV 

§ 8.1 Inget nytt till detta möte GJ 

§ 9 PRISER TILL FÖRBUNDSTÄVLINGAR ANSV 

§ 9.1 KL Kontaktar GS och kollar om det finns medaljer till inv. SM samt kollar i tidigare 

TK-protokoll om vilka som ska få pris under elitserien. 

KL 

 Tillägg till möte 2021-03-01: KL återkommer i frågan, minnesbilden är att 

ungdomarna ska få medalj varje elitserietävling och seniorer ska få medaljer 

efter samlat resultat på samtliga elitserietävlingar. Ettan till trean i respektive 

klass. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-03: Kvarstår  

 Tillägg till möte 2021-05-24: Kvarstår  

§ 10 SM ANSV 

§ 10.1 Individuella SM, beslut gällande tävlingsgenomförande måste ta senast den 2021-

xx-xx? RA ser till att kontakta Mats eller Klinthäll. Roger återkommer senast 

fredagen den 2021-01-29 på Messenger om när TK måste senaste ta beslut i 

frågan. 

RA 

 Tillägg efter mötet: TK måste svara senast den 2021-03-17. Sekretariatspersonal 

finns att tillgå. Går inte SM att genomföra i april pga Covid-19 så kan SM anordnas 

i t.ex. oktober. Beslut i detta tas på nästa möte. 

 

 Tillägg till möte 2021-03-01: Beslut, Individuella SM ställs in för tillfället, RA 

kontakta Hovmantorp och informerar om detta. Individuella SM planeras till Q4 

2021. 

 

 Tillägg till möte 2021-05-03: Inget nytt.  

 Tillägg till möte 2021-05-24: Detta planeras att genomföras den 2021-10-09 i 

Kosta 
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§ 10.2 TV har kontaktat Svenska dragkampsförbundet gällande om vi kan vara med i en 

tävling i Halmstad vecka 33, eventuellt ställa upp med en Mix-klass. Det är SM i 

simning samtidigt. 

 

 Maria: Det är för långt att åka för eventuellt en klass tex Mix.  

 Anton: tycker att ett helt SM ska flyttas till detta datum i så fall.  

 Roger: Tycker att vi ska vara med i tv, flytta tex ett SM dit.  

 Göran: Om det är direktsändning så tycker Göran att vi ska vara med, om det är 

play så är det inget för oss att vara med på. 

 

 Katarina: Är för, eventuellt flytta ett SM till detta tillfälle.  

 Peter: Kommer de hjälpa oss med covid-19? Troligtvis får vi hjälp.  

 Kalle: Tycker att vi ska diskutera med klubbarna innan beslut tas. KS kolla med 

Brunnsberg och Enköping om någon av dessa klubbar kan flytta sitt SM till nästa 

år. Om det kan tänka sig göra detta så får de automatiskt ett SM nästa år. 

 

 Sammanfattning: PD kollar om vi kan få mer information och KS kollar med 

Brunnsberg och Wallby gällande om tex ett SM kan flyttas till Halmstad enligt ovan 

 

   

§ 10.3 Vi blev inte antagna till SM-veckan i Linköping 2022.  

   

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR ANSV 

§ 11.1 Inga övriga frågor på detta möte  

§ 12 KOMMANDE MÖTE ANSV 

§ 12.1 Den 2021-06-21 kl. 20.00 på Messenger  

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE ANSV 

§ 13.1 Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.  

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Karl Svansbo 

 

Justerat 

 

 

Peter Dahlman 
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