
Protokoll	  telefonmöte	  landslagsledningen	  2015-‐08-‐26	  

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

Martin	  Roth	  Kronwall	  
Johan	  Harmenberg	  
	  

Adjungerade	   Anders	  Wiggerud,	  SOK	  
	   Ivan	  Makkai	   	  

1. SOK:s	  kvalkriterier	  
Tillsammans	  med	  Anders	  Wiggerud	  (AW)	  från	  Sveriges	  Olympiska	  Kommitté	  diskuterades	  
dokumentet	  som	  klargör	  hur	  kvalificeringsreglerna	  till	  OS	  ska	  tolkas.	  Detta	  dokument	  ska	  
undertecknas	  av	  SvFF	  och	  vid	  landslagsledningens	  förra	  möte	  identifierades	  ett	  antal	  
frågeställningar.	  
	  
AW	  klargjorde	  att	  SOK	  inte	  strävar	  efter	  att	  reglera	  hur	  SvFF:s	  uttagningsprocess	  går	  till	  men	  att	  
det	  är	  en	  mycket	  stark	  rekommendation	  att	  headcoachens	  ord	  väger	  tungt	  	  i	  uttagningsbeslutet.	  
Uttagningsbesluten	  till	  OS	  kommer	  att	  göras	  på	  samma	  sätt	  som	  normalt,	  dvs	  headcoach	  
(grenledare)	  lämnar	  sitt	  förslag	  till	  uttagningskommittén	  (där	  denne	  ingår),	  som	  sedan	  fattar	  det	  
formella	  beslutet.	  	  
	  
AW	  ansåg	  också	  att	  dokumentet	  bör	  ändras	  så	  att	  en	  placering	  topp-‐8	  i	  en	  av	  de	  återstående	  
kvalificerande	  tävlingarna	  ska	  vara	  ensamt	  uttagningsgrundande.	  
	  
Huvuddiskussionen	  fokuserade	  på	  frågan	  om	  individuell	  kvalificering	  via	  den	  europeiska	  
kvaltävlingen	  ska	  innebära	  att	  att	  man	  uppfyllt	  grundkriteriet	  eller	  ej.	  AW	  förklarade	  SOK:s	  
utgångspunkter	  och	  vad	  som	  överenskommits	  gemensamt	  mellan	  alla	  OSF	  (Olympiska	  
Specialsportförbund)	  och	  senare	  fastslagits	  vid	  SOK:s	  årsmöte.	  Utifrån	  deltagandet	  i	  de	  olika	  
europeiska	  kvaltävlingarna	  inför	  OS	  i	  London	  och	  hur	  deltagandet	  i	  en	  kvaltävling	  skulle	  kunna	  se	  
ut	  nästa	  år	  motiverade	  han	  varför	  SOK	  inte	  anser	  att	  det	  är	  möjligt	  med	  en	  skrivning	  där	  den	  
europeiska	  kvaltävlingen	  automatiskt	  ger	  en	  uttagning	  till	  OS-‐deltagande.	  Ett	  antal	  olika	  
scenarion	  och	  möjligheter	  diskuterades	  utifrån	  vad	  som	  är	  känt	  i	  nuläget	  och	  innebörden	  i	  det	  
som	  i	  avtalet	  kallas	  ”en	  samlad	  bedömning”	  klargjordes	  så	  långt	  möjligt.	  Landslagsledningen	  
förklarade	  sig	  nöjda	  med	  nuvarande	  utformning	  utifrån	  de	  gemensamma	  slutsatser	  och	  
klarlägganden	  från	  AW	  som	  framkommit.	  	  
	  	  
När	  det	  gäller	  omständigheterna	  för	  en	  reserv	  till	  ett	  eventuellt	  lag	  som	  har	  en	  speciell	  situation	  
vid	  ett	  OS	  överenskoms	  att	  diskussionen	  ska	  fortsätta	  och	  skrivningen	  lämnas	  som	  den	  är.	  Det	  
markerades	  dock	  att	  SvFF:s	  grundinställning	  är	  att	  reserven	  i	  ett	  eventuellt	  lag	  så	  långt	  möjligt	  
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.	  	  
	  
Styrelsens	  landslagskommitté	  beslöt	  	  
att	  godkänna	  avtalet	  med	  de	  ändringar	  som	  överenskommits.	  Avtalet	  ska	  från	  SvFF:s	  sida	  
undertecknas	  av	  de	  tre	  grenledarna	  och	  generalsekreteraren.	  
att	  avtalet	  undertecknas	  efter	  att	  SvFF:s	  styrelse	  informerats	  om	  avtalet	  vid	  nästa	  styrelsemöte	  
den	  7	  september.	  
	  
	  



2. Stockholm	  Cup	  inställt	  
Stockholm	  Cup	  som	  skulle	  ägt	  rum	  den	  3-‐4	  oktober	  är	  inställt	  då	  arrangemanget	  saknar	  lokal.	  
Flera	  klasser	  i	  uttagningssystemet	  på	  florett	  skulle	  ha	  avgjorts	  här.	  Det	  enda	  som	  just	  nu	  är	  säkert	  
är	  att	  tävlingen	  inte	  kommer	  att	  äga	  rum	  på	  utsatt	  datum.	  Eventuellt	  kan	  den	  ordnas	  vid	  annat	  
tillfälle	  men	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  det	  då	  är	  möjligt	  att	  ha	  den	  som	  uttagningstävling.	  En	  möjlighet	  
som	  behöver	  undersökas	  är	  om	  någon	  uttagningsklass	  eventuellt	  kan	  flyttas	  till	  ett	  annat	  
arrangemang.	  Beslöts	  att	  ge	  Martin	  Roth	  Kronwall	  i	  uppdrag	  att	  på	  bästa	  sätt	  lösa	  situationen	  
och	  mandat	  att	  fatta	  beslut	  om	  därav	  följande	  nödvändiga	  förändringar	  i	  uttagningssystemet.	  
	  

3. Uttagningspoäng	  för	  JSM	  för	  juniorer	  samt	  för	  USM	  för	  kadetter	  
I	  uttagningssystemen	  för	  seniorer	  har	  SM	  en	  högre	  koefficient	  än	  andra	  nationella	  
uttagningstävlingar.	  Samma	  logik	  har	  inte	  tillämpats	  för	  juniorer	  och	  kadetter	  utan	  JSM	  i	  
junioruttagningen	  och	  USM	  i	  kadettuttagningen	  har	  koefficient	  D.	  Beslöts	  att	  följa	  logiken	  från	  
seniortävlingarna	  och	  ändra	  koefficienterna	  till	  C.	  
	  

4. Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  äger	  rum	  om	  cirka	  veckor.	  Förhoppningen	  är	  att	  Skype	  då	  ska	  fungera	  bättre.	  Pierre	  
återkommer	  med	  enkät.	  
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