
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 18-09, 2018-06-28	
Landslagskommittén      Via Skype  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Angelika Gyllenhoff (AG) 	
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Rekrytering High Performace Manager  
Ansökningstiden för tjänsten som High Performance Manager för svensk 
fäktning löpte ut den 24:e juni. Samtliga ansökningar som inkommit 
diskuterades och ett antal ansökningar som ansågs vara intressanta att gå vidare 
med valdes ut. Eftersom SOK delfinansierar tjänsten bedömdes det önskvärt att 
involvera dem i processen.  
 
Beslöts:  
att stämma möte med Anders Wiggerud på SOK för att diskutera kandidaterna 
till HPM-tjänsten.  
att intervjua intressanta kandidater.  
	
§ 3 Good governance i landslagsverksamheten	
För att bygga en långsiktigt hållbar landslagsverksamhet ansågs det nödvändigt 
att ha tydliga riktlinjer för hur landslagsverksamheten ska fungera. Ett område 
där problem kan uppstå är nära beroendeställningar mellan fäktare och tränare. 
Där behövs ett principbeslut kring vad som gäller.  
 	
Beslöts:  
att AG tar fram ett förslag på en policy för hur nära beroendeställningar inom 
landslagsverksamheten ska hanteras. 
 
§ 4 Rekrytering av förbundskaptener	
Tänkbara kandidater för förbundskaptenstjänsterna diskuterades.  
 	
Beslöts:  
att bordlägga beslut kring kontrakt för förbundskaptener.  
 
 § 5 Landslagsläger Uppsala	
Ett önskemål om att få flytta ett av landslagets läger (herrvärja) i vår från 
Kungsängen till Uppsala diskuterades. Ett motiv till detta var möjligheten att 
bjuda in internationell sparring, något som ska vara problematiskt på en 
militäranläggning som Kungsängen. Kommittén ställde sig positivt till fler inslag 
av internationell sparring, men menade docka att Kungsängen även fortsatt 
måste vara bas för den stora merparten av landslagets läger.  
 	



Beslöts:  
att meddela Uppsala att KLL ser positivt på initiativ för att bredda sparring-
miljön och att lägret kan vara en bra lösning. För att kunna ta ställning måste 
emellertid Uppsala lämna en kostnadsspecifikation för lägret i fråga.  
	
§ 6 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
  
	
Justeras     Vid protokollet 	
 	
 	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	


