
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-4, 2019-04-16	
Landslagskommittén      Via Telefon  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare 
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat. 	
 	
§ 2 Ekonomirapport 
Budgetläget för landslagsverksamheten och post 412, idrottsutveckling, diskuterades.  
En oväntad kostnad under post 618 (Senior VM) noterades. Dessutom fanns ett 
underskott på post 629 (Hotell, startavgifter, domaravg mästerskap). Sannolikt kommer 
det från ledarnas hotellkostnader under kadett/junior-EM och skulle då innebära att 
mästerskapet gått över budget med omkring 5000kr.  
 
Beslöts:  
att PT undersöker om kostnaderna på post 618 och 629 ligger under rätt budgetpost.  
 
§ 3 Sabelledare 
Anton Lundqvist som har varit grenledare för sabeln i Sverige har avgått och behöver en 
ersättare. Dessutom behöver ersättaren en tydlig arbetsbeskrivning.  
 
att utse Johan de Jong Skrieus till grenledare för sabel.  
att JR i samråd med Johan tar fram en arbetsbeskrivning för rollen.  
 
§ 3 Svensk ranking 
Leonard Lund, som har skött kalenderarbetet inför kommande säsong har även arbetat 
fram ett förslag på svensk ranking då dessa processer går in i varandra väldigt mycket.  
 
I stort var förslaget utformat som svensk ranking förra säsongen, även om några 
enskilda tävlingar var utbytta. Dessutom innehöll förslaget en extra satellittävling för 
herrvärja och damvärja. Detta baseras på att det finns en vilja att värna de nordiska 
SAT-VC tävlingarna och då krävs förmodligen att alla tävlingarna ingår i samtliga 
länders uttagningssystem. Då principen har varit att SvFF täcker domarkostnader på 
tävlingar som ingår i svensk ranking skulle detta emellertid innebära ökade kostnader.  
 
Beslöts:  
att ge förbundskaptenerna möjlighet att komma med synpunkter på svensk ranking.  
att bordlägga beslut om svensk ranking till nästa möte. 
 
§ 3 Uttagningskriterier  



Beslöts:  
att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
§ 5 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
	
	
Justeras     Vid protokollet 	
  
	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	
 
 
 


