
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-5, 2019-04-29	
Landslagskommittén      Via Telefon  	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager 
 	
§ 1 Mötets öppnande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Uppföljning träningslägerverksamheten 	
JT presenterade hur uppföljningen av säsongens träningslägerverksamhet och 
planeringen av kommande säsongs träningsläger kommer se ut. Först kommer de aktiva 
ges möjlighet att i en enkät tycka till om vad som är bra och vad som kan utvecklas. 
Därefter är planen att hitta 2 personer som kan ansvara för lägerverksamheten i sin 
helhet nästa säsong och se till att skapa en röd tråd. 	
 	
§ 3 Uttagningskriterier 
Efter att ha fått inspel från elitföreningsrådet presenterade JR ett förslag på nya 
uttagningskriterier. Förslaget var bland annat att ge seniorerna möjlighet att uppnå 
kvalkraven till EM och VM på samtliga VC/GP-tävlingar. Dessutom skulle uttagning till 
seniormästerskap inte längre vara knutet endast till landslagsgrupperna.  
 
Beslöts: 
att uppdatera uttagningskriterierna efter kommitténs inspel. 
att OD och JT förankrar uttagningskriterierna med förbundskaptenerna i ett möte 
under helgen 10-12 maj.  
att JR formulerar en skriftlig respons till elitföreningsrådet på deras inspel.  
 
§ 4 Svensk ranking 
Efter förra mötet genomfördes några ändringar i förslaget av svensk ranking. 
Kommittén ställde sig positivt till förslagen ranking. Förslaget innehöll dock en extra 
satellittävling för herrvärja och damvärja och domarkostnaden för dessa belastar inte 
landslagets budget utan tävlingskommitténs (TK) budget. Därför ansågs det nödvändigt 
att stämma av TK innan beslut.  
 
Beslöts:  
att ge JR i uppdrag att ta reda på om föreslagen ranking ryms inom ramen för den 
domarbudget som finns.  
 
§ 5 Arbetsplanering HPM 
JT gav en rapport om sin arbetsplanering fram till september.  
 



§ 6 Code of Conduct 
En arbetsgrupp för att ta fram en ny code of conduct för landslagsverksamheten ska 
sättas ihop. KLL bör vara representerat i arbetsgruppen.  
 
Beslöts:  
att SG deltar i arbetsgruppen.  
 
§ 7 Sabelledare 
Förra mötet valdes Johan de Jong Skrieus till grenledare för sabeln i Sverige. JR 
presenterade ett förslag på en ny arbetsbeskrivning för uppdraget, med hänsyn till 
förändringar i landslagets organisation.  
 
Beslöts:  
att fastslå arbetsbeskrivningen.  
 
§ 8 Nästa möte 
 
Beslöts:  
att nästa möte äger rum 8 maj kl 17.00-18.00. 
 
§ 9 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
	
	
Justeras     Vid protokollet 	
  
	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	
 
 
 


