
Svenska Fäktförbundet Protokoll KLL , 2020-04-14   

Landslagskommittén via Teams  

   

Närvarande:    

Otto Drakenberg (OD), ordförande   

Sanne Gars (SG)     

    

Adjungerade:    

Jonas Thunberg (HPM), High Performance Manager  

   

§ 1 Rekrytering Landslagschef och Förbundskaptener landslagsorganisationen 2020-
2021. 

2020-09-01 ersätter tjänsten landslagskoordinator tidigare HPM tjänst. 
Landslagskoordinatorn blir en administrativ tjänst på 25%. Föreslagen person för 
tjänsten, Peter Ejemyr. Förbundskaptenerna kommer till följd av budgetnedskärningar 
inte längre ersättas med arvode utan kommer endast få betalt för de landslagsläger och 
tävlingar de deltar vid. KLL ansvarar för uppföljning av nuvarande förbundskaptener 
utifrån nya förutsättningar och eventuell ny rekrytering och återrapporterar till 
styrelsen på styrelsemötet i maj.   

  

Vid senaste styrelsemöte lyftes frågeställning kring hur vi säkerställer en organiserad 
verksamhet för kadetter/juniorer då det inte finns budgeterat för FK för dessa. Göran 
Flodström kommer att tillfrågas att ansvara för detta.  

  

Beslöts:  

att OD kontaktar Ulf Sandegren och Göran Flodström angående förlängning av tjänsten 
som förbundskaptener samt GS med förslaget Peter Ejemyr för tjänsten 
landslagskoordinator. 

  

att SG kontaktar Emma Wertsén och Henrik Lundegard angående förlängning av 
tjänsten som förbundskapten samt ber Ana Valero-Collantes kontakta Tomasso Marchi.     

  

   



§ 2 Uppföljning aktiviteter inom strategiskt initiativ  

JT redogör för de strategiska initiativen inom tjänstens ramar. Diskuterar möjlig 
finansiering av videoanalys systemet Athlete Analyzer då en budgetkostnad på 50.000 
kr saknas för att implementera systemet inom landslagsverksamheten.  

  

Beslöts:   

att SG ser över användningen av videoanalys inom landslagsverksamheten i dagsläget 
och potentiell vinst av en implementering av Athlete Analyzer. Vidare beslut kring 
eventuell finansiering för denna post fattas vid nästa KLL möte.  

  

§ 3 Uttagningskriterier processen  

JT redogör kring genomförd konferens med förbundskaptener kring uttagningskriterier. 
Flera ändringar kommer göras från tidigare säsong men det kommer inte vara möjligt 
att möta inslaget att ge kadett/juniorer fler chanser att kvala in till mästerskapen på 
grund av de domarkostnader det skulle tillföras.  

Beslöts:   

att JT via mail skickar ut förslag på uttagningskriterier till KLL inför beslutsfattande  

  

  

§ 4 Nästa möte  

  

Beslöts:   

att SG återkommer med förslag på datum för nästa KLL möte som kommer ske i mitten 
av maj via Teams.  

    

  

Vid protokollet 

  

Sanne Gars   

   

   



 

 


