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Tävlingskommittén

MÖTESPROTOKOLL

Datum: 2022-12-12

Tid: 20:00

Plats: Teams

Närvarande: Namn Sig

nat

ur:

Befattning:

Karl Svansbo KS Ordförande

Jonas Persson JP Sekretariatrepresentant

Roger Andersson RA Tävlingsansvarig Södra DDF

Katarina Landberg KL Tävlingsansvarig Västra DDF, Sekreterare

Kristoffer Torell KT Domarrepresentant

Benny Eriksson DE Tävlingsansvarig Östra DDF

Ej närvarande: Simon Andersson, Tävlingsrepresentant

Norra DDF

Delges: De närvarande samt:

Nästa möte:

Datum:

Tid:

Plats:

Protokollet distribueras på Svenska dragkampsförbundets hemsida

Bilagor: Tävlingskalender 2023 samt Budget 2023.
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§1 MÖTETS ÖPPNANDE ANSV

§2 ARBETSFÖRDELNINGAR TK
KS         ORDFÖRANDE.
KL         Sekreterare TK,  ansvarig Västra Distriktet och dess förbundstävlingar.
SA        Ansvarig Norra Distriktet och dess förbundstävlingar.
BE        Ansvarig Östra Distriktet och dess förbundstävlingar.
RA        Ansvarig Södra Distriktet och dess förbundstävlingar.
KT        Ansvarig Domarärenden TK
JP         Ansvarig Sekretariatärenden TK

Ekonomipost vakant.

ANSV

§3 EKONOMI
TK informerar på TINGET om att målet är +-noll för budgeten. Alla ser till att göra
sitt bästa med reseräkning. TK föreslår inom nästkommande månad efter en resa.

Tillägg till 2022-12-12:: TK beslutar att reseersättning delas ut senast
nästkommande månad efter en resa. Kristoffer samt Jonas ansvarar för att få ut
information samt att GS lägger till detta som text på reseblanketten.

ANSV

KT, JP

§3.1 SDDF anser att det bör finnas ett tak på tävlingsavgift för antal anmälda lag.
Överlag kändes inte resterande i TINGET att detta behövs. Detta för att man
ansåg att - med fler lag har man också fler personer som betalar klubbavgift och
bör därför ha råd med tävlingsavgifter.

Tillägg till 2022-12-12: TK beslutar att inget tak ska ske men att
tävlingsavgifterna kvarstår från förra året. TK beslutar Ind.SM 100 kr per person.
Elitserien 200 kr per lag samt SM 300 kr per lag. Budget för inomhus-SM beslutas
tillsammans med EK.
Budget för Domare samt sekretariat sätter KS ihop i samband med KT samt JP.

§4 LICENSIERINGAR ANSV

§5 UTBILDNINGAR ANSV

Diskussion på TINGET uppstod om mindre utbildningar eller steg i större
utbildningar kan ske genom utbildningsprogram och material på nätet. På detta
sätt ökar man chansen att fler vill närvara och utbilda sig. Diskussion kommer
fortgå.
Tillägg till 2022-12-12: UUK ansvarar för detta. JP kontaktar dessa kring utgående
domarlicensiat och kurser.

JP
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§7 TÄVLINGSFRÅGOR ANSV

§7.1 Under viktklasser till förbundstävlingar kom frågan upp kring plus-kilon för barn
under en viss ålder i U19/U23. Jesper A fick i uppdrag att kolla upp detta med
deadline 30 november.
Tillägg till 2022-12-12: RA kollar med Jesper A

RA

§7.2 VDDF föreslog uppstart av en s.k dragkampspool som TK ansvarar för där dragare
eller klubb kan anmäla sitt intresse för att skapa lag till SM. Detta oavsett om
enskilda dragaren är licensierad i annan klubb.
Om en klubb saknar dragare för att kunna bilda ett lag kan de ansöka om kön och
vikt till TK.
Om en dragare saknar klubb att dra med under förutsättning att dess egna klubb
inte ställer upp i SM kan denna anmäla sitt intresse att dra i annan klubb under
SM till TK. TK lottar sedan ut i största mån olika dragare till olika klubbar för att
minska risken för s.k. toppning. Vill man byta till en specifik klubb efter att man
licensierat sig gäller ursprungliga reglerna med avgift.  TINGET var för denna idé
och låter TK diskutera fram en lösning.
Tillägg till 2022-12-12: KL Sätter ihop en text till nästa möte som beskriver
dragkampspoolen.

KL

§8 TÄVLINGSUPPLÄGG/PLANERING ANSV

§8.1 Inomhusdragkamp, upplägg till hemma VM i Helsingborg 2024. TK tillsätter en
grupp med AF och KL, förslag skall presenteras till TK andra veckan i januari 2022.
Tillägg till möte 2022-01-24: Se bilaga, Förslag är skickat till EK, eventuella

revideringar och synpunkter tas upp på nästa möte.

Tillägg till möte 2022-02-28: Förslag skickat till EK, inväntar eventuella

revideringar och synpunkter.

Tillägg till möte 2022-05-02: DF hjälper till att ta vidare detta.
Tillägg till möte 2022-08-09: Styrelsen skulle hjälpa till. Har inte hänt något på
den fronten än.

Tillägg till TINGET: Christer Öhman, ny sportchef, tar över Inomhusdragkamp
2024 och sätter ihop en grupp för att jobba med detta.
Tillägg till 2022-12-12: TK ansvarar tillsammans med Öhman på denna punkt
framåt.
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§8.2 SDDF föreslår att vid fem eller färre lag i en elitserie skall det bli en dubbelserie.
Dessutom önskar de att alla viktklasser i samtliga elitserier skall ha finaldrag.
Båda förslagen var TINGET positiva till.
Tillägg till 2022-12-12: Samtliga kontaktar alla sina klubbar och fråga huruvida
ovan förslag tillsammans med ett extra block i elitserien är rimligt. KL skriver en
text som alla kan skicka.

KL
ALLA

§8.3 Tävlingskalender 2023
Kalendern togs upp på TINGET där datum föreslogs. Över Messenger har senare
samtliga platser samt datum senare beslutats i TK. Se bifogade tävlingskalendern.
Tillägg till 2022-12-12: TK beslutar enligt bifogade tävlingskalendern.

§8.4 Elitserien 2023
Viktklasser för Elitserien skickades in som diskussionsunderlag till TINGET.
TINGETs förslag blev enligt nedan:

Block 1 H480kg - D405kg 6 manna
Block 2 U23 450/470kg
Block 3 Öppna 500kg
Block 4 Mixed 600kg
Tillägg till 2022-12-12: TK beslutar att ovan upplägg gäller. Därmed är denna
punkt klar.

§9 TÄVLINGSREGLER ANSV

§9.1 Domarklädsel
Till TINGET inskickade diskussionsunderlag fanns det önskan från VDDF om att
Domare fick bära shorts på förbundstävlingar - vilka samtliga på TINGET höll med
om.
Tillägg till 2022-12-12: TK beslutar att detta gäller. Därmed är denna punkt klar.

§9.2 Oklarheter kvarstår kring vilken vikt som räknas vid invägning och antal byten av
respektive kön i de olika klasserna. Detta önskas förtydligas i reglerna om det inte
redan är tydligt.
Tillägg till 2022-12-12: för Dam samt herr är det 2 byten. På mix är det en dam
samt en herr som får bytas. Därmed är denna punkt klar.

KT
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§9.2 Förfrågan dök upp på TINGET angående att domare får tävla och döma samtidigt
- Detta fanns det inget i våra stadgar som talade emot. Därmed är denna punkt
klar.

§11 SM ANSV

§11.1

§11.2

Individuella SM
SDDF önskar dela upp individuella SM så att man dessutom kan vinna ett av
delmomenten och inte enbart hela tävlingen i sin klass. En grupp sätts samman
med ledning av Erik Atterheim för att diskutera huruvida individuella SM skall
bestå av enbart ett pris - att man vinner totalen i sin klass eller om det ska gå att
vinna ett delmoment i sin klass också. Deadline 30 november.
Tillägg till 2022-12-12: Baserat på Inskickade dokumentet kring individuell
dragkamp har KT kollat upp med RF vad som gäller vid SM-status kring antal
deltagare. Enligt deras stadgar gäller SM-status då minst två deltagare ställer
upp. KT har därför rätt att skriva om regler för individuella SM.
Vi ser inte en möjlighet i dagens läge att arbeta igenom detta något mer till
kommande SM då vår representant uteblivit i arbetsgruppen. Underlaget vi fått
till oss anser vi oss inte är tillräckligt tydlig som en arbetsgrupps resultat.
Gruppen får arbeta vidare med detta tillsammans med BE.

Lag-SM 2023

TINGET föreslog att Lag-SM 2023 skulle bestå av färre klasser (baserat på

inskickade diskussionsunderlag).

Förslaget som diskuterades fram ser ut enligt följande:

Dag 1

Block 1 H600kg - D500kg

Block 2 U19 560kg

Block 3 H680kg - D540kg

Dag 2

Block 1 U23 600kg

Block 2 Mixed 580kg

Tillägg till 2022-12-12: TK beslutar att dessa viktklasser gäller.

KT

RA

§12 ÖVRIGA FRÅGOR ANSV

§12.1 Inga övriga frågor på detta möte

§13 KOMMANDE MÖTE

§13.1 Beslutas senare.
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§14 MÖTETS AVSLUTANDE

§14.1 Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet

Vid protokollet Justerat

Katarina Landberg

Karl Svansbo
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