Protokoll möte Svenska Poledanceförbundet 7 mars 2013.
Dag och tid

Söndagen den 7 mars klockan 13.00

Närvarande

Daniel Häggkvist
Jenny Wickholm
Patricia Rodrigues
Petra Larsson
Rebecca Eriksson
Ulf Gustavsson



Regler för SM -13
1. IPSF har inför årets tävlingar tagit fram ett omfattande poängsystem. Från
och med 2014 kommer det att krävas att alla tävlingar som önskar vara
officiella följer deras system. Systemet är som sagt mycket omfattande
och vi diskuterar om vi vill gå åt samma håll som dem eller om vi vill ha
ett friare mästerskap som är mer öppet för tolkningar inom poledance.
2. Ulf visar exempel på hur man bedömer andra dansgrenar med olika
poängsystem genom kategorier och svårighetsgrader.
3. Vi tittar på olika bedömningsunderlag från exempelvis IPSF, WPDF, finska
mästerskapen och svenska mästerskapen.
4. Ändring av godkänd klädsel. Mötet beslutar att det ej kommer att vara
godkänt med material som PVC, lack och liknande i klädseln för årets
svenska mästerskap. Samtliga tävlande ska, i samband med att de skickar
in sin tävlingsmusik också skicka in en bild på den klädsel de tänkt bära
under sitt framförande.
5. Angående godkända grepp under SM -13 så beslutas ingen ändring från
föregående år.
6. Årets svenska mästerskap kommer att vara öppet för de som varit
mantalsskrivna i Sverige i tre år eller mer.



SM -13
1. Årets svenska mästerskap kommer att äga rum den 29 november 2013.
2. Sista ansökningsdag kommer att vara söndagen den 15 september 2013.
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3. Besked om vilka ansökanden som blivit uttagna till tävling kommer
måndagen den 30 september 2013. Efter detta kommer de antagna att
ha en vecka (7 dagar) på sig att svara om de önskar delta eller ej.
4. De tävlande kommer att ombedjas skicka in en passbild samt en polebild
på sig själva som kommer att användas på hemsidan och i eventuellt
programblad.
5. Det finns möjlighet att livestreama SM via Danssportförbundet. Detta
kostar omkring 10 000 SEK. Vi diskuterar möjligheten att få in detta
belopp i reklamintäkter.

Petra Larsson
Ordförande

Jenny Wickholm
Sekreterare

Daniel Häggkvist
Justerare
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