Möte landslagsledningen 2016-11-21
Deltagare:

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

Förhindrad:

1.

Budget
MRK lyfte frågan om detaljbudgetar. FD har ett läger planerat i början av januari där
finansieringen inte är klar. Trots att det brådskar med tydligt besked är det inte möjligt att
lämna ett sådant i nuläget.

2.

Pawels brev
Landslagsledningen ställer sig med något undantag bakom huvudargumentationen i HÖ:s
förslag till yttrande. HÖ föreslår att det i texten ska läggas till en passus om att alla
synpunkter kommer att vägas in när systemet för nästa säsong tas upp för beslut. Förslaget
till yttrande fastställs enligt bilaga

3.

Mästerskap: Ansvariga
a. KJEM Plovdiv: Martin RK
b. KJVM Plovdiv: Peter B
c. U23-EM Minsk: Ingen ledare
d. Universiaden: Det finns förmodligen intresse på alla tre vapnen. SAIF har ännu inte
hört av sig. Frågan om ledare lämnas öppen för tillfället.

4.

Förslag om en långsiktig landslagsplan. I nuläget finns det inte mycket att rapportera utan
diskussionen om huvudpunkterna får tas på nästa möte.

5.

Nästa möte: Onsdagen den 7 december kl 21.00

/PT 2016-11-21

Till: Styrelsen Svenska Fäktförbundet
Landslagskommitténs uttalande angående Pawel Mancewics mail angående rullande uttagningssystem Svensk
ranking etc.
Vi finner Pawels kritik bestående av tre delar och behandlar dessa i följande ordning:
1. Rullande system
2. Poängnivåer
3. Att internationella mästerskap ingår i systemet
Inledningsvis kan sägas att nuvarande system, Svensk ranking, beslutades efter långa diskussioner där samtliga
av landslagskommitténs medlemmar kom till tals och där önskemål från respektive vapenledare hade stor
inverkan. En övergripande målsättning var att Svensk ranking skulle ha så likartad utformning mellan olika
vapen- och åldersklasser som möjligt. Samtliga medlemmar i landslagskommittén känner efter att Svensk
ranking lanserats att denna, som delvis tillkom genom kompromisser, är ett bättre verktyg för uttagningar än
både tidigare system och respektive deltagares enskilda förslag.
1.

2.

3.

Det rullande systemet i Svensk ranking antogs för att få en bättre kontinuitet mellan säsonger och för
att uppnå en ranking baserad på resultat över en längre tid. Fördelen är att man löpande har en
ranking att tillgå och att man därmed underlättar uttagningsbeslut under hela säsongen. Det har också
en inbyggd funktion att i viss mån jämna ut och motverka negativa effekter av skador, frånvaro etc.
under en begränsad period säsongen.
Poängnivåerna är satta utifrån ett antal fasta mallar där alltför stor individuell hänsyn mellan tävlingar
inte är praktiskt möjlig. Internationella tävlingar har getts en relativt sett större tyngd än vad som är
motiverat enbart av det motstånd man möter. Resonemanget baseras på:
a. det är mot internationellt motstånd vi mäter, det då den aktive har att bevisa att han eller
hon kan prestera och ta poäng
b. om det är relativt lätt att ta låga poäng stimulerar det till att fler är villiga att delta på de
utlandstävlingar som ingår i Svensk ranking
c. på inhemska tävlingar möts så gott som enbart svenska fäktare och det är samma aktiva som
tar poäng. Att skapa poänginflation ger inga komparativa fördelar. Man skall inte kunna
kvalificera sig för mästerskap genom att enbart tävla hemma.
Det är rimligt att prestation på mästerskap ingår i ranking till nästkommande säsong. Den som
kvalificerat sig för ett mästerskap och gjort ett poänggivande resultat är säkerligen motiverad att
fortsätta satsa och är beredd att delta på andra uttagningstävlingar och träningsläger. Det bidrar
därmed till att skapa en landslagskultur som ger såväl en stimulans att slå sig in, som en stimulans att
hålla sig kvar i. Det finns inget generellt som tyder på att detta skulle ha en negativ effekt på viljan att
delta på svenska tävlingar som ingår i Svensk ranking.
När det gäller övergångar mellan åldersklasser blir det enbart aktuellt i de fall en aktiv träder upp i en
högre åldersklass, samtidigt som det finns aktiva som tagit poäng på internationellt mästerskap som
inte träder ur samma klass. Har man kvalificerat sig för och tagit poäng på ett internationellt
mästerskap och har år kvar i åldersklassen är det rimligt att man har en poängmässig fördel i
förhållande till yngre fäktare som gör sitt första år i denna klass.

Vi vill avsluta med att framhålla att systemet för Svensk ranking utvärderas kontinuerligt och att synpunkter
från aktiva, tränare och andra inom svensk fäktning är välkomna och att de bidrar till förbättringar av systemet
där så kan motiveras.
För landslagskommittén
/Henning Österberg 2016-11-21

