
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 18-13, 2018-08-29	
Landslagskommittén      Via Skype  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Angelika Gyllenhoff (AG) 	
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Ekonomiskt stöd till landslagen  
KLL har tidigare beslutat att placera såväl florett som värja herrar och damer på 
"uppbyggnadsnivå" enligt de finansieringsnivåer som styrelsen fastslagit för landslagen. 
Detta innebär en betydligt lägre grad av finansiering än säsongen 2017-18. KLL vill ändå 
stötta och underlätta för de fäktare som bedriver en seriös satsning.  
 
Beslöts:  
att endast fäktare som är del av en landslagsgrupp (även kallat topp 8) kan få 
ekonomiskt stöd för deltagande vid tävlingar och träningsläger i förbundets regi.  
 
att förbundskaptenerna ska ställa som krav att alla fäktare som vill ingå i 
landslagsgrupperna måste presentera en säsongsplanering utifrån vilken det är 
realistiskt att fäktaren inom några år kan vara i satsning enligt definitionen i 
dokumentet för finansieringsnivåerna.  
 
att förbundskaptenerna kan ta ut färre än 8 fäktare till sin landslagsgrupp om det inte 
finns tillräckligt många fäktare med tillräckligt hög grad av satsning.  
 
att finansiera startavgifter och ledare samt 2000kr i resebidrag de fäktare som ingår i 
laget (4 st) för de två världscuptävlingar som ingår i svensk ranking på florett och värja 
såväl herrar som damer senior.  
 
att finansiera hotell, resa, ledare och startavgift för 4 fäktare till en tredje 
seniorvärldscup utanför svensk ranking för florett och värja såväl herrar som damer 
senior.  
 
att finansiera avgiftsfria träningsläger i förbundets regi samt resebidrag upp till 500kr 
per tillfälle om fäktaren bor utanför närområdet för landslagsgrupperna.  
 
 § 3 Nästa möte	
	
Beslöts:  
att nästa möte äger rum 5:e september 21:30. 
	
 
 



§ 4 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
	
Justeras     Vid protokollet 	
  
	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	
 


