Möte landslagsledningen 2016-10-10
Deltagare:

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

Förhindrad:

1.

SOK:s utvärdering
Frågan om förbättrad utvecklingsmiljö för elitfäktning diskuterades med utgångspunkt i de
erfarenheter som framkommer i SOK:s rapport. En möjlighet är att sträva efter att etablera
ett nationellt elitcenter med en kvalificerad utländsk tränare som ansvarig. Alternativa
strategier behöver innehålla åtgärder för att höja kvalitén i den dagliga träningen i
föreningarnas verksamhet men också med all sannolikhet genom samverkan mellan
föreningar. En handlingsplan behöver ta hänsyn till en mängd aspekter såsom de aktivas
behov och livsmål på andra områden (utbildning, arbete, familjebildning…), tillgången på
tränare, möjligheterna att samordna och skapa lämpliga träningsgrupper, möjligheter till
internationella utbyten mm. Ingen definitiv slutsats drogs av diskussionen.

2.

Brev från Pawel Mancewicz
Peter Barvestad har besvarat ett brev från Pawel Mancewicz som redogör för en rad
synpunkter på ändringar som han anser vara behövliga i det nuvarande
uttagningssystemet. Bland annat är PM kritisk mot att mästerskap ingår i svensk ranking
och att svensk ranking är rullande mellan säsongerna. Landslagsledningen godkände PB:s
svar som landslagsledningen ståndpunkt och beslöt att synpunkterna kommer att
diskuteras när uttagningssystemet för 2017-18 bestäms.

3.

Ebba Karlsson
Ebba Karlsson kommer att studera i Madrid denna säsong vilket kommer att påverka
hennes deltagande i uttagningssystemet. Hon har meddelat PB sin säsongsplanering vilket
noterades av landslagsledningen.

4.

Ester Schreiber
Ester Schreiber studerar i USA denna säsong. Hon kommer inte att kunna delta vid JVC i
Mödling som ingår i svensk ranking. Beslöts att hennes resultat från JVC i Zagreb istället ska
kunna räknas för at uppnå kvalkravet till junior-VM samt att detta ska meddelas på
fencing.se. MRK levererar text för publicering till kansliet. Det är däremot inte aktuellt att
rucka på på kvalkravet.

5.

Nästa möte: Måndagen den 17 oktober kl 21.00
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