
Protokoll	  telefonmöte	  landslagsledningen	  2015-‐07-‐08	  

Delt:	  	  	   Henning	  Österberg	  
	   Orvar	  Jönsson	  
	   Peter	  Barvestad	  
	   Pierre	  Thullberg	  
	   Björne	  Väggö	   	  

Martin	  Roth	  Kronwall	  
	  

Frånv.	  	   Johan	  Harmenberg	   	  
	  

	  
1. Rullande	  uttagningssystem	  från	  säsongen	  2015-‐16	  

	  
En	  placering	  bland	  de	  fyra	  bästa	  på	  JEM	  i	  lag	  innebär	  lagstart	  vid	  JVM	  i	  lag.	  
	  
Inget	  kvalkrav	  på	  minimumprestation	  vid	  ECC/JVC-‐tävlingar	  ska	  gälla	  för	  start	  på	  kadett-‐	  och	  
junior-‐EM.	  
	  

2. En	  uttagning	  på	  bedömning	  	  
Följande	  bör	  läggas	  till:	  
	  
”Fäktare	  som,	  på	  grund	  av	  utlandsstudier	  eller	  liknande	  omständighet,	  är	  förhindrad	  att	  delta	  i	  
svensk	  ranking,	  skall	  för	  att	  kunna	  göra	  anspråk	  på	  en	  plats	  kontakta	  respektive	  grenledare	  inför	  
säsongen	  för	  att	  överenskomma	  om	  eventuella	  alternativa	  uttagningskriterier	  och	  -‐tävlingar.	  ”	  
	  

3. SOK:s	  kvalkriterier	  
	  
Huvudproblemet	  är	  frågan	  om	  individuell	  kvalificering	  via	  den	  europeiska	  kvaltävlingen	  innebär	  
att	  man	  uppfyllt	  grundkriteriet	  eller	  ej.	  Landslagsledningens	  åsikt	  är	  att	  om	  man	  klarar	  FIE-‐kvalet	  
via	  kvaltävlingen	  ska	  man	  anses	  uppfylla	  SOK:s	  grundkriterium	  per	  automatik.	  Fortsatt	  diskussion	  
med	  SOK	  i	  denna	  fråga	  är	  nödvändig.	  
	  
Reserven	  i	  ett	  eventuellt	  lag	  ska	  anses	  som	  och	  behandlas	  som	  en	  fullvärdig	  lagmedlem	  och	  vara	  
med	  på	  precamp	  och	  träna	  med	  laget	  under	  alla	  förberedelser	  också	  inför	  den	  individuella	  
tävlingen.	  Meningen	  om	  att	  tidsperiod	  bestäms	  senare	  bör	  tas	  bort.	  
	  
Det	  är	  landslagskommittén	  som	  nominerar	  kandidater	  till	  SOK.	  Frågan	  om	  vem	  som	  tar	  ut	  
medlemmarna	  i	  ett	  eventuellt	  lag	  plus	  reserv	  bordlades	  för	  ytterligare	  begrundan.	  
	  
Alla	  headcoacher	  ska	  skriva	  under	  ett	  eventuellt	  avtal	  som	  också	  ska	  formellt	  godkännas	  av	  
styrelsens	  landslagskommitté.	  
	  

4. Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  äger	  rum	  18	  eller	  19	  augusti.	  Pierre	  återkommer	  med	  enkät.	  
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