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1. Inledning
LL hälsade välkomna till elitföreningsrådets första möte och inledde med att beskriva
processen att ta fram en plan för en ny landslagsverksamhet. Elitföreningens roll
diskuterades. Rådet har en rådgivande funktion när det handlar om strategiska frågor
och avsikten är att verksamhetn ska förbättra samordningen på den operativa nivån när
det gäller svensk landslags- och elitfäktning. Deltagande i rådets möten innebär inte att
man som minoritet i diskussionerna på något sätt skulle vara formellt bunden att följa
någon linje i andra sammanhang som till exempel årsmöte.
Elitföreningsrådet är ett viktigt verktyg för SvFF och föreningarna att gemensamt lyfta
kompetensen och samla erfarenheten om elitverksamhet för att göra svensk fäktnig mer
konkurrenskraftig.
2. Principer i förslaget till landslagsverksamhet
Grundsatsning på alla vapen
SvFF avser att göra ett åtagande att under längre tid hålla fast vid en viss grundnivå av
satsning vad gäller tävling och träning, i nuläget på florett och värja. SvFF åtagande
bygger på en tydliga krav på de aktiva för att aktiviteter ska genomföras. Denna princip
fick stöd från samtliga närvarande. AM lyfte frågan om vad som händer om ett landslag
eller enskilda aktiva är aktuella för en resultatinriktad satsning och en extern finansiär
som SOK ställer krav på en medfinansiering som skulle innebära att grundsatsningen på
de olika vapnen hotas. Här är det viktigt att SvFF är tydlig med att grundsatsningen inte
är förhandlingsbar.
Seniorlandslag i fokus
Strategin som pekas ut är att sätta upp seniorlandslag på grundnivå om det är möjligt, i
princip oberoende av resultatnivå. Existensen av en seniorverksamhet ska vara loket
som drar. Fokus kommer att ligga på att utveckla seniorer och i kadett- och
junioråldrarna kommer eventuellt kompletterande finansiering att i hög grad behöva
komma från föreningarna. Den ambition som finns för juniornivån är att det är önskvärt
att SvFF helt finansierar deltagandet på junior- och kadett-VM där fäktarna måste
uppfylla kvalkrav. Det kan dock i detta scenario inte bli aktuellt att minska eller helt ta
bort någon del i den långsiktiga seniorgrundsatsningen för att gå ned och satsa på
”utvecklingsprojekt” som riktar sig mot yngre åldrar.

Det rådde en samsyn om att det är seniornivån som är den centrala för
landslagsverksamheten. AM uppmanade dock till en extra översyn av
resursfördelningen mellan seniorverksamheten och de yngre utifrån de
verksamhetsnivåer som beskrivs i verksamhetsplanen.
Omorganisation
SvFF:s styrelse har beslutat om en ny landslagsorganisation som innebär att ansvar och
befogenheter flyttas till de anställda i landslagsorganisationen under ledning av en
sportchef/ förbundskapten. Elitföreningsrådet ställer sig i princip positivt till denna
förändring.
FE lyfte frågan om vilken profil som är lämplig för sportchefen/förbundskaptenen:
Söker vi en person inifrån svensk fäktning eller någon med eventuellt högre kompetens
och erfarenhet, från en annan idrott eller rekryterad från internationell fäktning? PT
redogjorde för sin hållning att det är fråga om att åstadkomma en långsiktig förbättring
där de som är befintliga inom av svensk fäktning behöver utvecklas även om det går
långsamt.
AM ansåg att den lämpliga benämningen på den högste tjänstemannen i svensk fäktning
är sportchef och underströk hur viktigt det är att ansvar och befogenhet för denna
person definieras noggrant. Detta fick medhåll av hela mötet.
Utveckla ledarskap, närhet till den aktive, stödfunktioner, fysträning
En målsättning i program och verksamhetsplan är att utveckla ledarskapet mot att de
som är coacher, ansvariga tränare och landslagsledare kan ligga närmare de aktiva och
de tränare som är inblandade. Huvudsyftet är att på ett effektivare sätt kunna arbeta
med både fäktares och tränares motivation. Återkoppling på prestationer men även
identifiering av problem och avvikelser ska öka i omfattning.
FE lyfte fram betydelsen av att det finns tydliga och klara kommunikationsvägar när det
handlar om återkopplingen så att den information som förbundet har verkligen återförs
till klubbnivån. Han underströk även vikten av att föräldrar är involverade i de yngres
satsningar för att få dem att förstå sin roll och vilken hjälp de förväntas ge. En annan
viktig frågeställning är behovet av en strategi för hur skola och idrottssatsning ska
kunna balanseras. FE efterlyste en samsyn kring dessa frågor.
3. Fortsatt verksamhet i elitföreningsrådet
Nästa möte
Tid: Tisdagen den 7 februari kl 17.
Plats: Idrottens Hus. AM är med på Skype
Ska handla om det skarpa förlaget om ny organisation med förslag till organisationsplan
och befattningsbeskrivningar
Möjliga teman för kommande möten
• Elitutvecklingsmiljöer: Samordning av träning mellan föreningar,
elitträningsgrupper, NIU och RIU/SCS, ansvarsfördelning IF/SDF/SvFF…
• Tränar och ledarutveckling, arbetsgivarrollen, intern organisering
• Uppföljning 2016-17, planering 2017-18
• Yngre fäktare i elitförberedande ålder (kadetter): Aväggning skola-fäktsatsning,
föräldrarnas roll
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