Tekniska Kommittén
Protokoll nr 5 2019
Discordmöte 2019-04-22
Närvarande: Thomas Nilefalk
Daniel Rolin (Protokoll)
Robert Kaland
Kristoffer Karlsson
Gunnar Söderlind

1 Mötets öppnande
Thomas öppnade mötet.

2 Organisation
Beslutade att adjungera Robert Kaland och Kristoffer Karlsson tills vidare.

3 Dispenser och Klassförflyttningar
Dnr 93 Klassflytt B35C -> B35R David Jarjis & Jessica Andersson:
Klassflytt godkänd.
Dnr 98 Klassflytt + Internationellt tävlande BWJC -> BWJB Ludwig Wilhelmsson &
Malin Svensson:
Dispens ej nödvändig, tillhör redan BWJB
Dnr 125 Dispens/Justering 3 tävlingar inför SM - Alex Henriksson Cole & Elin
Eriksson:
Paret får räkna sin första, felaktiga, tävling som en av de tre som krävs inför SM. Dispens
beviljad.

4 Domare
Resultat från domarkontroll inkommet.
De som kallats men meddelat förhinder eller uteblivit får en sista chans att göra kontrollen på
examinations helgen, men inte ta nya uppdrag förrän de gått igenom kontrollen. Dock får de
döma redan inbokade tävlingar.

5 Övrigt
DSF:s Tekniska Kommitté för BRR har fått en förfrågan från Conrad Lindström, Matilda
Lindgren och Cajsa Weinemo avseende sen ändring av partner vid SM.
Tekniska kommitté finner inga regler om att partnerbyte inte skulle vara tillåtet på just SM
utan anser att det som vanligt är upp till TK/TL att göra det avgörandet.
I just detta speciella fall ser Tekniska kommittén inga hinder för att Conrad och Matilda
anmäler sig och i det fall som det visar sig att Matilda inte kan delta, Cajsa kliver in i stället.
Båda paren har gjort erforderligt antal tävlingar och uppfyller alla krav på deltagande.
Tekniska kommittén ser inte heller att detta kan bli ett prejudikat som ger en stor ström av
partnerbyten på SM. Efter anmälningstidens utgång uppkomna sjukdomar och annat
oförutsett kan fortsatt hanteras som tidigare, dvs. nekas partnerbyte. Detta fall är speciellt så
till vida att om man nu visste hur återhämtningen skulle gå så skulle "rätt par"
anmäla sig.
Tekniska kommittén meddelar dansarna och TL/TK för SM.

6 Planerade möten
Nästa ordinarie möte är planerad till den 13 maj 2019 kl 20.30 på Discord.

Vid protokollet
Daniel Rolin

