
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 18-08, 2018-06-20 	
Landslagskommittén      Via Skype  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Angelika Gyllenhoff (AG) 	

  	
Adjungerade:   
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare 
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Ledare VM 
Förbundskaptenstjänsten för värja damer (VD) är för närvarande vakant. Det är 
viktigt att landslagsverksamheten fortskrider så ostört som möjligt fram till att en 
ny förbundskapten är tillsatt. Lösningar för att genomföra ett VM-deltagande på 
bästa sätt diskuterades.  
 
Beslöts:  
att Ivan Makkai går in som coach för VD under VM.  
att JR reser till VM som delegationschef.  
	
§ 3 Rekrytering High Performace Manager	
Hittills har 6 ansökningar inkommit för tjänsten som HPM. Sista ansökningsdag 
för tjänsten är den 24:e juni.  
 	
Beslöts:  
att PT efter sista ansökningsdatum distribuerar inkomna ansökningar till KLL. 	
att KLL vid nästa möte fattar beslut om vilka av de ansökande som ska kallas till 
intervju.  
 	
§ 4 Förbundskaptenstjänster 
Möjligheten att förändra antalet förbundskaptenstjänster diskuterades. 
Exempelvis övervägdes ge seniorförbundskaptenerna ansvar även för kadett- och 
juniorverksamheten.   
 
Vidare diskuterades good governance i landslagsverksamheten. 
	
Beslöts: 	
att behålla samma struktur som föregående säsong med 6 
förbundskaptenstjänster.  
att JR kontaktar förbundskaptenerna och stämmer av vilka som är intresserade 
av ett förnyat kontrakt.  
att KLL till nästa möte inventerar tänkbara förbundskaptenskandidater för att 
vid nästa möte fatta beslut om vilka som bör erbjudas kontrakt.  



att bordlägga frågan om good governance tills rekryteringen av 
förbundskaptener diskuteras igen. 
 
§ 5 Ersättning ledare VM 
PT tog upp frågan om ersättning för JR under resan till VM. Då frågan 
diskuterades utgick JR från mötet. PT föreslog att JR skulle kompenseras för sitt 
ledaruppdrag på VM.  
 
Beslöts:  
att styrelsen beslutar skäligt arvode till JR för ledaruppdraget vid VM. 
 
§ 6 Uttagningskriterier 
Då SOK diskuterat att stödja fäktare har det framkommit önskemål om 
förändringar av uttagningskriterierna till mästerskap. För SOK är det inte logiskt 
att satsa pengar på att kvala någon till OS om Svenska Fäktförbundet inte låter 
dem åka på EM eller VM, som ger mycket poäng i kvalet. Den allmänna 
uppfattningen i KLL var här att det var önskvärt att tillmötesgå SOK, men 
samtidigt viktigt att inte särbehandla fäktare med SOK-stöd. Ett allmänt 
bedömningskriterium föreslogs därför för att kunna ta hänsyn till att fäktare som 
presterat väl på tävlingar utanför svensk ranking skulle kunna åka på VM ändå.  
 
Beslöts:  
att JR formulerar ett bedömningskriterium och stämmer av detta med övriga 
KLL via mail.  
att publicera de korrigerade uttagningskriterierna på fencing.se. 
 
§ 7 Budget 
Budgetläget för landslagsverksamheten diskuterades. Det konstaterades att de 
pengar som skjutits till landslagsbudgeten från kampanjen musketören bör 
kunna täcka landslagsverksamhet i samma omfattning som tidigare. Dessutom 
diskuterades olika lösningar för att göra verksamheten mer resurseffektiv. Bland 
annat nämndes möjligheten att i högre grad dela ut resebidrag istället för att 
boka resor för fäktare skulle kunna vara ett sätt att göra budgeten mer 
förutsägbar, minska administration och skapa incitament för att boka billigare 
resor. KLL konstaterade emellertid att frågan ägs av HPM.  
 
 
§ 8 Svensk Ranking 
Peter Ejemyr har tillsammans med tidigare HPM Jonas Thunberg och de 6 FK 
arbetat fram svensk ranking för säsongen 2018-2019. Beskedet att fäktningen 
kommer delta vid SM-veckan 2019 gör emellertid att vissa förändringar kommer 
vara nödvändiga att göra.  
 
Beslöts: 
att fastslå Svensk Ranking. 
att ge PE mandat att genomföra nödvändiga förändringar av svensk ranking med 
anledning av fäktningens deltagande på SM-veckan.  



att ge PE i uppdrag att efter ändringarna publicera Svens Ranking på fencing.se. 
 
§ 9 Uppföljning strategiska initiativ 
JR redogjorde för en avstämning kring status för de strategiska initiativen 3.2 
(optimera svensk ranking och uttagningssystem) och 4.1 (medaljplattformen) 
som genomförts med tidigare HPM Jonas Thunberg. Sammanfattningsvis är 
status god. JT har en tydlig tanke om hur svensk ranking och uttagningssystem 
skulle kunna utvecklas på sikt. Medaljplattformen följer tidsplanen. Bland annat 
är videoanalysprojekt med Dartfish är i full gång, alla förbundets elitläger har 
fystränare på plats och kontakt med RF kring idrottspsykologi har tagits.  
 
Beslöts:  
att låta nästa HPM ta tag i dessa frågor igen efter sommaren.  
att JT hjälper nästa HPM att sätta sig in i vad som är gjort och vad som är kvar 
att göra.  
 
§ 10 SOK 
Ett antal av förbundets fäktare är aktuella för SOK-stöd, dels genom SOK:s nya 
talangprogram talang 2022 och dels genom individuellt stöd. För dessa stöd 
krävs i regel en motprestation från förbundet. Förbundet behöver bland annat en 
OSF-ansvarig för talang 2022-programmet. Det är än så länge oklart vilken 
arbetsbelastning detta innebär och vilka uppgifterna är.  
Som en del i en motprestation för ett skräddarsytt individstöd från SOK har det 
inkommit önskemål från Sofie Larsson att flytta ett av fäktförbundets elitläger 
från Kungsängen till Uppsala. Här krävs ett konsekvent agerande från förbundets 
sida. Det är viktigt att förbundet kommunicerar endast via en kanal och att 
eventuella förändringar gagnar helheten i landslagsverksamheten.  
  
 
Beslöts:  
att bordlägga frågan om OSF-ansvarig tills det klarnat vad rollen innebär.  
att bordlägga frågan om läger i Uppsala.  
 
  
§ 11 Nästa möte 
	
Beslöts: 	
att nästa möte äger rum 28 juni kl 21.30 via Skype. 
	
§ 12 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
  
	
Justeras     Vid protokollet 	
 	
 	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	


