
Protokoll telefonmöte landslagsledningen 2015-03-23 

Delt:   Henning Österberg 
 Orvar Jönsson 
 Peter Barvestad 
 Johan Harmenberg 
 Martin Roth Kronwall 
 Pierre Thullberg 
Ej närv Björne Väggö  
  
Agenda:  
1. Rullande system 
2. Lag-kval 
3. Kvalkrav individuellt 
4. Uttagningssystem återstår 
5. Nästa möte 
 
1. . Rullande system 
Principer för rullande system diskuterades. Pierre tog på sig att sätta sig in i ett rullande 
system och presentera ett färdigt förslag. 
 
2. Lag-kval 
Lagkval till JVM: 
För att ett lag ska kvala till junior-VM krävs antingen att det svenska laget placerar sig bland 
de fyra bästa vid junior-EM eller att minst tre fäktare uppnått det individuella kravet 
 
Information bör gå ut via fencing.se om de tävlingar som avgörs under innevarande säsong 
men som ingår i uttagningssystemet för nästa säsong. 
 
3. Kvalkrav individuellt 
Enbart resultat från ECC respektive JVC ska ligga till grund för KJVM-kvalificering. 
 
För uttagning till KJEM krävs att man har tagit poäng på någon av de ECC/JVC-tävlingar 
som ingår i uttagningssystemet. 
 
För uttagning till KJVM krävs att man har tagit minst 24 ECC-poäng/8 JVC-poäng på någon 
av de två ECC/JVC-tävlingar som ingår i uttagningssystemet. Den fäktare som blir uttagen 
som fjärdeman när lagdeltagande sker genom att tre fäktare i samma klass uppnått 
kvalkraven får också fäkta individuellt. 
 
Grenledarna bestämmer vilka träningsläger som ska arrangeras och om de ska vara 
poänggivande. För fäktare som är uttagna till träningsläger gäller principen att deltagande 
betraktas som obligatoriskt för uttagning till mästerskap. 
 
4. Uttagningsssystem 
Det som återstår att göra med uttagningssystemen för Peters och Martins områden är att se 
över tävlingsurval och datum för uttagningar.  
 
Björne har i uppdrag att ta fram ett uttagningssystem som passar för seniorlandslaget på 
damvärja. 
 
5. Nästa möte  
Inget datum bestämdes för nästa möte. Obs att många är på resa första torsdagen i april. 
Uttagning till Universiaden sker via mail direkt efter Fillol i helgen 
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