Tävlingskommittén TK

Verksamhetsplan 2020
Allmänt
Det känns som att 2020 får bli ett mellanår med fokus på att komma ikapp eftersatta ärenden och
bygga en fungerande och aktiv TK-organisation med medlemmar från alla intressegrupper gällande
vår tävlingsverksamhet.
Rent spontant känns det som TK levt i en snäv bubbla med fokus på ett fåtal piloter utan någon direkt
vision eller policy om vad man vill med tävlingsverksamhet inom skärmflygning i stort.
TK skulle må bra av att få tydlig styrning från styrelsen om vad förbundet vill åstadkomma med TK
och utifrån detta bygga en idé om verksamheten, sätta mål, policy, ge resurser och sätta krav.

XC
Landslaget och EM 2020
Landslaget som representerade Sverige i VM 2019 i Krushevo, bestående av Patrik Nietlisbach, Nils
Carlsson och Johanna Hamne, har alla aviserat att man inte tänker satsa på EM 2020. VM året 2019
har tärt hårt på våra tävlandes ekonomi och frånvaro från arbete och dom känner att dom behöver
att år att hämta igen, men vill samtidigt träna inför VM 2021. Samtal med VM-piloterna visar att man
lagt cirka 200-250 tkr per person och år för att hålla sig på elitnivå.
Vi har alltså en öppning att ge några yngre piloter chansen att komma till EM. Victor Berglin, Dan
Girdea och Love Lungren är nya i SwePool för 2020 och det vore ett ypperligt tillfälle att ge någon
eller några av dom chansen i EM, utifrån deras möjligheter i rankingen och förutsatt att vi kan få med
en erfaren pilot som mentor och coach.
Tävlingsavgift, resekostnad och boendekostnad budgeteras för tre piloter plus coach under
tävlingsdatum plus fyra dagar för träning i området innan tävling.

Swepool
Följande piloter har sökt till SwePool 2020
Johanna Hamne
Nisse Carlsson
Tor Jansson
Håkan Lindqvist
Victor Berglin
Dan Girdea
Love Lundgren
Kul med ny medlemmarna Victor, Dan och Love, men…
o
o
o
o
o

Varför söker inte flera till SwePool?
Vad är syftet med SwePool?
Vilka vill vi ha med i SwePool?
Vad ska en tävlingspilot ha ut av att vara med i SwePool?
Vilka motkrav ställs på en pilot i SwePool?
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SwePool idag känns som någonting som bara är, utan någon idé, ramar och policy. Här finns en
utmaning inför 2020 med att bestämma SwePool’s framtid (varför och hur!).

NO och Nordiska kommittén NHPC
Johanna Hamne representerade TK på NHPC-mötet i Köpenhamn 18-19 januari 2020. Det kommer
att bli två NHPC möten under 2020, vilket innebär ökad kostnad som finns upptagen i budgeten.
Mötet röstade för att hålla Nordic Open i Pedro Bernardo, 6-12 september 2020.
En viktig punkt i mötet var att verka för en gemensam Nordisk coachning i de stora tävlingarna för att
ge våra aktiva samma möjligheter till fokus på sin insats som övriga nationer. Alla länder röstade
positivt till en gemensam satsning redan inför EM 2020 och VM 2021.
Vad supporten och coachingen omfattar redovisas i Johannas ”Minutes of meeting” från mötet och
kostnaden redovisas i budgeten för 2020.

SM
SM kommer att avgöras och integreras i Nordic Open i Pedro Bernardo 6-12 september liksom
tidigare år.

Sverige Cup
Vi strävar efter att anordna tre Sverige Cup under 2020, en integrerad med Norge Cup i Hvittingfoss i
slutet av maj, Kittelfjäll i slutet av juni och en tredje i slutet av juli (i skrivande stund är ej plats
bestämd). TK har två eldsjälar i form av Emanuel Brodin och Gillis Bengtsson, som brinner för lokala
tävlingar för svenska piloter och som visat sig vara duktiga organisatörer.
För att våra piloter ska kunna tillgodose sig rankingpoäng är det viktigt att vi lyckas arrangera tre eller
flera Sverige Cup per år och på så sätt öppna upp möjligheter för piloter som vill ut på internationella
tävlingar.
För att höja status på Sverige Cup, och dessutom få utländska piloter till vår hemmaplan, kommer vi
att använda oss av Airtribune. Vi kommer även att hyra in trackers och tillhörande tjänster och
programvara, dels för att tillgodose maximal säkerhet och dels för att höja nivån till tävlingen till den
nivå som övriga kategori 2 tävlingar håller idag.
Airtribune och tracker-systemet kommer att kosta våra arrangerande klubbar mer. För att inte lägga
kostnaden på piloten hoppas vi att förbundet är villiga att stötta med extra budget till Sverige Cup i
framtiden då vi tycker det är viktigt att kunna hålla en låg avgift till våra piloter. Tävlingen är ett
ypperligt tillfälle att ge möjlighet för många piloter att tävla på hemmaplan, förutsatt att man har
comp-utbildning. Kostnaden finns upptagen i budget.

XC tävlingar i Sverige
VSK arrangerar SDL ännu ett år och Jan Järnesjö/Stefan Rolén ser till att Svenska Fridistansligan lever
vidare. Vi är tacksamma för dessa ideella insatser, som värnar för lokalt tävlande och möjlighet för
nya piloter att komma igång med XC-flygning.

Acro
Vi har inte mycket att gå på gällande acro-verksamheten inför 2020. Våra tidigare tävlande har inte
ekonomiska resurser för att att satsa fullt ut och TK har just nu varken grenansvarig eller
landslagsledare.
Det kommer att arrangeras VM under 2020, men vi vet inte i dagsläget om vi har piloter rankade för
att få medverka. Vi har historiskt presterat bra i Acro och vi har några piloter, som skulle kunna kvala
in, därför säkras det upp för tävlingsavgiften, resa och boende i budgeten.
Sida 2 av 3

PM
Ingen verksamhet per dags dato och inga förfrågningar från piloter.

Pricklandning
Fortfarande ingen verksamhet i grenen och inga förfrågningar från piloter under året som gått.

Rekord
Jonas Svedberg gör ett gigantiskt arbete med att komma ikapp validering av rekord, som släpat efter
sedan 2017. Undertecknad stöttar med att ge styrning och beslut i osäkra och ofullständiga
ansökningar.
Det finns stora brister i valideringssystemet för rekord. Inga klara riktlinjer, inga tydliga instruktioner
och krav på vad piloten ska presentera i sin ansökan. Valideringsreglerna har inte hängt med den
tekniska utvecklingen, vilket innebär att det ideella arbetet med validering av rekord tar orimligt
mycket tid i anspråk, betydligt mycket längre tid än själva rekordflyget.
Ska TK orka med hantering av rekord, måste hela upplägget göras tydligt, enkelt och anpassas till
dagens tekniska standard. Vi räknar med att de rekordvalideringar, som släpar från 2017, kommer att
kräva upp emot hundra arbetstimmar och det är inte hållbart att få medlemmar att göra ideellt.
Vi kommer under 2020 samla intresserade som vill arbeta med rekordvalidering för att utarbeta ett
nytt regelverk och ett effektivare sätt att validera. Kostnad för detta arbetsmöte finns upptagen i
budgeten.

Regler SM och Sverige Cup
Nisse Carlsson har under december tittat över våra befintliga tävlingsregler gentemot FAI och vi kan
konstatera att även här släpar vi efter ganska rejält.
Våra tävlingsregler behöver ett rejält lyft och här krävs frivilliga och kunniga och ideell insats. Efter
enskilt arbete med anpassning av vårt regelverk gentemot FAI, bör vi kosta på oss en arbetshelg där
arbetsgruppen slutför och dokumenterar ett nytt och aktuellt regelverk, vilket finns upptaget i
budget.

Tävlingskommitténs sammansättning och arbetssätt
Undertecknad har funderat en hel del hur TK ska formas för att kunna utföra sina åtaganden med
handlingskraft och effektivitet och jag tror inte ett stort antal medlemmar från olika intressegrupper
med rösträtt i ett möte per kvartal är rätt väg att gå.
Jag föreslår att beslutande inom TK är ordförande, som följer direktiv och krav från styrelsen. Under
TK bildas ett antal arbets- och intressegrupper, som verkar och agerar utifrån tydliga ramar och mål.
Dessa kan variera beroende på vilka ärenden som behövs hanteras, men under 2020 bör TK tillsätta
ansvariga och arbetsgrupper inom klubbtävlingar/nationella tävlingar, SwePool, Landslag,
rekordvalidering och regelverk för tävling.
Effektivaste arbetssätt är att TK håller kontinuerlig avstämning med tävlingsansvariga och
arbetsgrupperna och följer upp att verksamhetsplaner och projekt genomförs. TK stöttar och
rapporterar till styrelsen, samt begär stöd och budget vid behov. TK redovisar MoM från respektive
arbetsgruppsmöte på SSFFs hemsida. TK håller Skype-möte med alla medlemmar några gånger per
år, varav ett i december för att förbereda verksamhetsredovisning, plan och budget och ett möte i
mars för att besluta verksamheten utifrån tilldelning och direktiv från styrelsen.
Roldanillo 2020-01-26, Bengt Pettersson
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