
Svenska Fäktförbundet   Protokoll KLL 20-2, 2020-01-21	
Landslagskommittén      Via telefon	
 	
Närvarande:  	
Otto Drakenberg (OD), ordförande 	
Josef Rizell (JR) 	
Sanne Gars (SG) 
 
Adjungerade:  	
Jonas Thunberg (JT), High Performance Manager 
 
§ 1 Uttagningskriterier respons  
Den 14:e januari hade SvFF en konferens om uttagningskriterier.  
 
Beslöts:  
att vi lyssnar till argumentet att vi förlorar för mycket poäng på ännu ett ev. icke-
deltagande i senior-EM och öppnar det helt för deltagande för florett och värja, damer 
och herrar.  
att de som har klarat våra kvalkriterier kommer att få huvudkostnaden för senior-EM 
betalt, övriga står för alla kostnader själva, utom för en överledare som vi betalar. Dvs 
det betalar själva alla kostnader för lagets coach, lagstartavgift, individuell startavgift, 
resa, uppehälle etc. 
att vi står fast vid våra nuvarande kvalkriterier för kadett- och junior-EM/VM. 
att vi gör en övergripande översyn av nästa års kvalkriterier som tar intryck av 
diskussionen på konferens vad gäller att samla FIE/ECC-poäng etc. Vi tittar särskilt på 
seniorsidan där väldigt många anser att våra kvalkrav är för hårda. 
att ge JT i uppdrag att informera om detta på fencing.se. 
 
§ 2 HPM-tjänsten 
JT, OD och PT kommer ha ett möte med SOK i mars. Vid mötet kommer det vara viktigt 
att antingen lämna besked om att HPM-tjänsten finns kvar eller presentera en ny 
lösning för hur vi ska kunna driva verksamheten.   
 
Kommittén diskuterade möjligheten att ha en deltids-HPM. Testa vägen hos SOK med 
deltids-HPM. Denna lösning kan innebära att delar av dagens verksamhet upphör och 
samt att FK får ta ökat ansvar för olika delar av verksamheten.   
 
Beslöts:  
att JR jobbar vidare med idén om en deltids-HPM i förslaget till landslagsorganisation 
2020-2024. KLL ger input på förslaget via mail.  
att JT och JR får i uppdrag att ta fram ett nytt budgetförslag enligt denna idé och utreda 
hur stor tjänst förbundet kan ha råd med.  
 
Vid protokollet  
  
 
Josef Rizell 


