
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 19-7, 2019-05-15	
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 Utvecklingsplan  
Processen	för	att	färdigställa	utvecklingsplanen	diskuterades.		
	
§ 3 HPM sjukskriven 
Under frånvaro av HPM diskuterades hur verksamhetskritiska uppgifter skulle skötas fram till 
september. Bland annat diskuterades rekrytering av nya förbundskaptener.  
 
Beslöts: 
att ge JR i attesträtt för samtliga resultatenheter som rör landslag och idrottsutveckling  

  
att ge JR i uppdrag att i HPM:s frånvaro göra uttagningar till mästerskap (senior-EM och -VM)  

  
att ge PT i uppdrag att i samråd med KLL ansvara för rekryteringen av förbundskaptener 
enligt de budgetmässiga och verksamhetsmässiga restriktioner och målsättningar som finns  
 
att ge PT i uppdrag att uppdra åt  Göran Flodström och Pontus Weman Tell att planera 
träningslägerverksamheten (tidpunkt, form, innehåll, tränare och ledare) så långt möjligt.   

  
att ge PT i uppdrag att, om möjligt, ge Pontus Weman Tell i uppdrag att kalla till och inleda 
förberedelserna för NIU-konferens i syfte att ta fram riktlinjer och stöd för NIU-skolor med 
sanktion från SvFF  

  
att övriga uppgifter och kontakter, utöver vad som specificeras ovan, hanteras i enlighet med 
särskild bilaga. Eventuella ej förutsedda arbetsuppgifter mm hanteras eller fördelas av GS  
	
§ 4 Svensk ranking och uttagning 
Innan svensk ranking och uttagningssystem kan fastställas måste ekonomin kring 
pliktdomare till dessa tävlingar tryggas.  
 
Beslöts: 



att bordlägga frågan till nästa möte.  
	
§ 5 Universiaden 
Universiaden har satts som en ”icke prioriterad tävling” vilket inte är okomplicerat då SvFF 
förväntas ta visst ansvar om det ska vara möjligt för fäktare att delta. Det har visat sig svårt 
att klara principen ”ingen ledare utses”. För att få ihop det och minska trycket har två 
deltagare detta år rekryterats för att också ta ledaransvar (gå på det tekniska mötet, se till att 
alla i truppen har nödvändig information, försöka få till stånd gemensamma aktiviteter och 
en ”truppkänsla”). För att kompensera att de sannolikt behöver resa en dag tidigare och 
förväntas ta ett utökat ansvar har det överenskommits att de vardera får ett resebidrag på 
2000 kr för sitt deltagande. Det rekommenderas att vi försöker komma ihåg dessa 
erfarenheter till 2021.  
 
§ 6 Träningsläger 
I nuläget ser det ut som att möjligheten att genomföra träningsläger ihop med militären helt 
kan försvinna inom kort och eventuellt inte komma tillbaka. Det finns ett beslut att fäktning 
inte längre ska vara en militär idrott, vilket bland annat innebär att det inte längre ska 
genomföras Försvarsmaktsmästerskap i fäktning och att fäktverksamheten inte kan 
genomföras på tjänstetid. Senast efter årsskiftet måste SvFFs hitta ett annat sätt att bedriva 
träningslägerverksamhet.  
 
§ 7 Nästa möte 
 
Beslöts:  
att nästa möte äger rum 21 maj 21.30-22.30. 
 
§ 8 Mötets avslutande 	
Ordförande Otto Drakenberg förklarade mötet avslutat.  	
	
	
Justeras     Vid protokollet 	
  
	
Otto Drakenberg    Josef Rizell	
 
 
 


