Möte landslagsledningen 2016-08-31
Deltagare:

Henning Österberg, ordf
Johan Harmenberg
Orvar Jönsson
Peter Barvestad (grenledare värja)
Martin Roth Kronwall (grenledare florett)
Pierre Thullberg, adjungerad
Jonas Thunberg

1. Arbetet med förslag till ny landslagsorganisation, mötesplan

a. Möte 1 om remisserna onsdag den 7 september kl 21.00
b. Möte 2 om remisserna onsdag den 21 september kl 21.00
c. Landslagsmöte måndag den 10 oktober kl 21.00
2. Förslag om fysträning och fysträningsråd
Förslaget diskuterades landslagsledningen förde fram synpunkten att tester och fysträning
bör vara så fäktspecifika som möjligt så att målsättningen att bli bättre i fäktning hela tiden
står i centrum. Jonas Thunberg föreslås bli landslagskommitténs representant i det
föreslagna fysträningsrådet
3. Grenledare sabel

Beslöts att nominera Anton Lundquist som grenledare sabel till styrelsen.
Landslagskommittén ser att det finns ett behov av att placera sabelverksamheten
organisatoriskt inom Svenska Fäktförbundet men diskuterade också problematiken i
att landslagskommittén ska ansvara för en verksamhet som i dagsläget helt saknar
elitprägel och landslag.
Landslagskommittén anser att uppdraget som grenledare för sabel, även om detta
organisatoriskt placeras inom landslagsverksamheten, bör utformas utifrån det
rådande läget. En sabelledare inte bör ges fullt ut samma åtagande att planera, delta
i landslagsledningens möten med mera, innan sabelverksamheten har utvecklats så
att det finns en nivå på verksamheten att utgå ifrån. Sabelledarens första uppgift bör
vara att få till stånd ett fungerande tävlingsutbud av nationella tävlingar på sabel så
att en Svensk ranking kan upprättas.
4. Ändringar i resereglementet för SvFF som berör landslagsverksamheten

Pierre tog upp överväganden om att formellt slopa möjligheten till traktamente för
aktiva i samband med till exempel tävlingar. Även nattraktamente föreslås bli
borttaget. Bruket har varit vacklande de senaste åren och det skapar olika
förutsättningar mellan olika landslag. Landslagskommittén stöttar förslaget att slopa
dessa traktamenten.
5. Utgångspunkter inför framtida samarbeten med SOK
Ett antal frågeställningar diskuterades:
• Det är ännu inte klart vilka fäktare från det nuvarande topp- och talangprogrammet
som kommer att fortsätta. Emma Samuelsson har givit indikationer på att hon ser en
fortsättning.
• Det kan bli aktuellt att nominera nya fäktare till topp- och talangprogrammet i nästa
omgång
• Det är viktigt att SOK förstår innehållet i och var SvFF befinner sig någonstans med
strategin att utveckla och fördjupa samarbetet med de klubbar som härbärgerar
seniorlandslagsfäktare i syfte att förbättra vardagsträningsmiljön för dessa i
kombination med tätare landslagssamlingar och ökat antal träningslägerdygn.

•

•

•

Värdet av det så kallade individuella stödet som kanaliseras från SOK via Svenska
Fäktförbundet bör ifrågasättas. Det medför administrativt arbete och oönskade
incitamentsstrukturer samtidigt som effekten på individernas resultat kan
ifrågasättas.
Björne och Pierre ska träffa Anders Wiggerud den 22 september för att diskutera
erfarenheterna från damvärjprojektet och den utvärdering som Björne har gjort. Då
kommer förmodligen även inledande diskussioner inför framtiden att inledas.
Pierre ska ta fram ett skriftligt utkast som sammanfattar ovanstående och andra
synpunkter som bör hinna ventileras på i landslagsledningen och i styrelsen innan
detta möte.

6. Grenledare VH resp VD seniorer

Det är hög tid att genomföra den beslutade och planerade rekryteringen. Pierre
ansvarar i samarbete med i första hand Peter B.
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