MOTIONER

Farsta 2013-08-14

Förbundsmöte 2013 - §12 – motioner
§12 Amatörföreningens Curlingklubb:
Förslag om att utöka tillfällen att sätta svenska rekord i figurspel
Idag kan ett svenskt rekord i figurspel endast sättas vid en tävling per säsong nämligen SM. Vårt förslag
är att utöka det till nationellt utlysta tävlingar, distriktsmästerskap och organiserade klubbtävlingar alt.
klubbmästerskap.
Vi är även öppna för att även inkludera resultat vid Riksfigurspel, med då med restriktioner som
försvårar fusk med resultatet ex. ett minimiantal av deltagare.
Motivering
I många andra idrotter med poängsystem, vikter och tidtagning kan man sätta svenska rekord på
betydligt flera tävlingar än bara SM. Vi har på senare tid “moderniserat” curlingen till en sport bland
andra och varför då vara kvar i förlegade tankesätt gällande figurspelet.
Vi vet att intresset för Riksfiguren är betydligt större än för ett SM. Det finns många orsaker till detta
men en sak är säker och det är att tävlingen kallas SM som skrämmer många att ställa upp. Det kan och
ska vi inte göra något åt, det måste vara upp till var och en att dramatisera eller avdramatisera.
Kanske kan detta vara en åtgärd.
Förutom SM finns det idag endast en nationellt utlyst tävling att spela figurspel och det är Birger
Swahns Pris i Sundbyberg.
Amatörföreningens Curlingklubb
genom Per Forsberg, Ordförande
SCF-styrelsens utlåtande

Beslutet till att svenskt rekord bara har kunnat sättas på ett SM ligger så långt bak i tiden att det inte går att få fram det
specifika skälet. Det bör dock ha berott på att detta har traditionellt varit den enda tidpunkten då man haft en icke-spelande
domare som kunnat bedöma att poängen på varje sten är korrekt. Detta för att undvika situationer där den tävlande är den
ende som sett vilken poäng som stenen ska ha eller om stenen till exempel nuddade en liggsten på ett felaktigt vis.
Vi ser inte någon anledning att hindra en utökning till ytterligare tävlingar under förutsättningen att det finns en
protokollförare och en domare som inte spelar själva. Detta kan vara samma individ men det viktiga är att ha en extern
part som bedömer korrektheten i varje spelad sten och som ansvarar för att protokollet är korrekt ifyllt och signerat.
Vi anser dock att interna klubbtävlingar inte ska vara giltiga för att sätta rekord. Detta för att undvika diskussioner av
det slag som uppstod på sjuttio och åttiotalet då Ricky Brusch satte svenska rekord i tävlingar som lämnade en hel del
att önska när det gäller transparens och korrekthet. Detta för att undvikande att man till exempel skapar en tävling i
efterhand när det visade sig att det blev ett fantastiskt serieresultat.
Styrelsen föreslår förbundsmötet att
• Yrka bifall på motionen med tillägget att
• Tävling ska vara utlyst tävling med möjlighet till deltagande för flera klubbar (inbjudningstävlingar, DM och SM)
• Det ska finnas en domare som inte spelar själv
• Det ska finnas en protokollförare som inte spelar själv
• Ovanstående roller kan utföras av samma person
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