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Redogörelse
Vid Superior Challenge den 29 maj var jag på plats och arbetade på galan (men
inte i rollen som SMMAF-funktionär eller representant från SMMAF). Tätt
inpå att galan och TV-sändningen skulle starta kontaktade supervisor Niclas
Randquist samt Madelein Fagerlind (som var på plats i rollen som
poängdomare) mig och informerade att det var en matchdomare för lite på
plats i och med det var 6 matcher på kortet. Bobby Rehman och Kevin Sataki
var bokade på galan men Kevin föll bort då han blivit dubbelbokad på
KarateCombat i Budapest. Frågan som supervisor Niclas lyfte och bad mig (i
rollen som ordförande för DK) hantera var om Madelein skulle kunna hoppa in
och döma en match (match nr 2) under internationella regler.
På plats bekräftade Madelein att hon är behörig som pro-matchdomare. Jag
ringde Kevin Sataki (som befann sig i Budapest) och berättade om läget. Kevin
som varit Madeleins pro-matchdomar-handledare, som godkänt Madelein som
pro-matchdomare och har hög insyn i Madeleins förmåga gav sin välsignelse
och ok på att Madelein skulle kunna hoppade in som matchdomare. På plats på
Superior Challenge fanns även DK´s Måns Nilsson (i rollen som
poängdomare). Jag sammankallade Måns Nilsson och Bobby Rehman för att
diskutera läget och Bobby var helt ok med att handleda Madelein under
internationella regler. Jag började även ringa runt och kontakta resten av DK´s
representanter för att lyfta frågan. Jag fick tag på Daniel Eklund och Andreas
Gruner och vid samtal med Andreas Gruner insisterade han på att Madelein
formellt ännu inte blivit godkänd som pro-matchdomare. Med ett icke fulltaligt
DK och ovanstående information på hand letade jag upp Babak Ashti och
förklarade ovanstående läge. Babak lyfte frågan med SMMAF-styrelse och
styrelsen röstade (via Slack) och gav kollektiv välsignelse och beslutade att
Madelein kunde hoppa in och döma som matchdomare under internationella
regler. Styrelsen röstade enhälligt (Madelein och Babak röstade inte).
Madelein dömde matchen i buren och gjorde ett bra jobb.

