
Svenska Fäktförbundet  

Protokoll möte KLL via Teams 2021-01-13 
 

Närvarande:    

Josef Rizell, ordf. (JR) 
Andres Lagerlöf (AL) 
Christian Gustavsson (CG) 

    
Adjungerad:    

Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator 

 
 
§ 1 Protokoll föregående möte 

Genomgicks KLL:s protokoll från 2021-01-13. 

§ 2 FK för HF från 2021-22 

Anmäldes att Henrik Lundegard signalerat att han från sommaren önskar släppa 

uppdraget som FK för HF samt ev. också samma uppdrag för K/J florett. Ledamöterna 
uppmanades att fundera på lämplig efterträdare. JR bad samtliga ledamöter att inte 

sprida denna information utanför kommittén.   

§ 3 Utvecklingsplan 2022 och framåt 

JR redogjorde för hur arbetet fortskrider med arbetet att till RF presentera en 

ny/uppdaterad utvecklingsplan för SvFF:s landslagsverksamhet. Meddelades att ett första 

utkast väntas vara klart till nästa möte. 

§ 5  Ägarskap av aktiviteter i strategiska initiativ  

Genomgicks aktivitetslistan för de strategiska initiativ som ligger inom KLL. 

Beslutades: 

att ansvaret för aktiviteterna fördelas enligt följande: 

 

Hur utvecklar och erbjuder vi alla meningsfulla former av 
individstöd till elit: först seniorer sedan för juniorer och 

kadetter? 

 



• Erbjuda ett antal föreläsningar och informationsmöten i ämnen som träningsmetoder, videoanalys, 

taktik. Samt diskuterar och uppmuntrar aktiva att ändra sina rutiner utifrån de nya insikter de får. 
(AL, TBD) 

• Ha regelbundna möten där man delar med sig av sina erfarenheter men också stöttar varandra i 

syfte att förhindra att de aktiva tappar motivationen, främst på grund av pandemin. (AL) 

• Hitta alternativa träningsmetoder som möjliggör träning trots restriktioner. (CG) 

• Sammanställa skadehistoriken för de landslagsaktiva och göra en orsaksanalys (CG) 

• Påbörja integrering av John Joupers modell för ”mental tuffhet” i våra aktivas träning. (TBD) 

Hur utökar vi antalet träningslägerdagar och VC för 

landslagsgrupperna? 

 
• Ta fram ett nytt format för och lokala träningsläger som överensstämmer med de rådande 

ekonomiska förutsättningarna  (AL,CG) 

• När pandemiläget tillåter arrangera/delta i minst 10 internationella träningslägerdagar med 

herrvärja och damvärja samt delta på alla lag-VC som genomförs. Om internationella resor inte är 

möjliga kommer antalet nationella läger utökas istället. (US,EW) 

 

§ 6 Verksamhetsberättelse 2021 

Vi behöver uppdatera vad som gjorts på de strategiska initiativen under 2020.  

Beslutades: 
att delegera detta till JR 

§ 7 Svenskt deltagande vid VC/GP i mars 

Diskuterades de ekonomiska ramarna för Svenskt deltagande vid VC/GP i Kazan res. Doha i 
mars. 

Beslutades avseende GP florett i Doha 26-28/3: 

att anlita Henrik Lundegard som ledare för både herr och dam 

att SvFF täcker alla kostnader för en ledare samt alla startavgifter, individuellt. Fäktarna 

får själva stå för resa, boende, transfer samt ev. övriga kostnader (visum, PCR-test) 

att kostnaderna för Miriam Schreiber täcks av SOK och/eller SvFF via de medel som finns i 

projektet talang 2022. 

Beslutades avseende VC värja i Kazan: 

att om ingen av de båda FK kan åka, anlita Peter Barvestad som ledare för både herr och 

dam 



att SvFF täcker alla kostnader för en ledare samt fäktarnas resor, alla startavgifter, 

individuellt och lag. Fäktarna får själva stå för boende, transfer samt ev. övriga kostnader 
(visum, PCR-test) 

att kostnaderna för Elvira Mårtensson täcks av SOK och/eller SvFF via de medel som finns i 

projektet talang 2022. 

§ 8 Bemanning 

Diskuterades behovet att rekrytera ytterligare ledamöter till KLL. 

§ 9 Nästa möte 

Beslutades: 

att avhålla nästa möte den 24/2 kl 20.30. 

 
Vid protokollet: 
 

 
 
Peter Ejemyr 
 

 


