Protokoll telefonmöte landslagsledningen 2015-05-19
Deltagare:

Henning Österberg
Orvar Jönsson
Peter Barvestad
Martin Roth Kronwall
Pierre Thullberg
Björne Väggö
Johan Harmenberg

Ej närvarande

–

Agenda:
1. Uttagningssystem damvärja
2. Poäng på träningsläger
3. Fortsatt arbete uttagningssystem
4. Nästa möte
1. Uttagningssystem, särskilt damvärja
Uttagningssystemet för nästa säsong diskuterades ur flera synvinklar. Situationen är speciell
med tanke på att det är OS-säsong med uttagning till EM- och OS-lag, alternativt uttagning
till individuell OS-kvaltävling att väga in. Samtidigt behöver ett uttagningssystem också bana
väg för och inspirera till ett eventuellt generationsskifte under kommande år. Statusen av
uttagningstävling har också betydelse för de nationella tävlingsorganisatörerna. Slutligen är
det önskvärt att erbjuda svenska seniorfäktare ett så bra rankingsystem som möjligt.
•
•

Damvärja seniorer ska ha en poänglista enligt samma principer som herrseniorerna.
Poänglistan ska användas vid uttagning till U23-EM.
Till senior-EM, OS och OS-kvaltävling sker uttagning på bedömning enligt kriterier
där internationella tävlingsresultat (FIE-rankingen) kommer att vara ett. Björne tar
fram förslag på hur dessa kriterier ska formuleras. Ingen särskild svensk rankinglista
kommer att finnas för detta kriterium.

2. Poäng på träningsläger
Grenledare bestämmer själva om poäng ska utgå för deltagande i träningsläger (så länge det
anges i uttagningssystemet vid början av säsongen).
3. Fortsatt arbete uttagningssystem
•
•

•

•

Antalet poängnivåer i uttagningssystemen reduceras till 4
Alla vapen ska ha samma uttagningsmetod till OS-kvaltävlingen. Slutligt kan inte
uttagningsmetoden fastslås innan förhandlingar genomförts med SOK angående
deras kvalregler. Björne tar fram ett inledande förslag på formulering men denna
kommer alltså inte att offentliggöras tillsammans med övriga uttagningssystem.
De svenska poänglistorna bör byta namn till ”Svensk ranking” och ligga till grund för
ranking vid SM och andra svenska tävlingar. Fäktare med svensk licens som fäktar för
andra nationer ska tillåtas vara med på dessa listor (för att förbättra
rankingproceduren)
Henning färdigställer uttagningssystemen på alla vapen enligt dessa riktlinjer.

4. Nästa möte
Henning smordnar nytt möte. Möjligt datum är torsdagen 11 juni kl 20.30.
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