
Svenska Fäktförbundet  
Agenda för möte med KLL  2022-08-15 
 
Kallade:    
Leif Högström, ordf. (LH) 
Jerri Bergström (JB) 
Ulrika Thorin (UT) 
Göran Flodström (GF) 
 

    
Adjungerade:    
Peter Ejemyr (PE), landslagskoordinator (deltog ej) 
Pontus Weman Tell (PWT), ansvarig fysträning och Talang22 (deltog ej) 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Leif öppnade mötet. 
 
§ 2 Fastställande av agenda 
Beslut: 
att fastställa agendan enligt förslag 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Beslut: 
att lägga protokoll 2022-05-24 till handlingarna 
 

§ 4 Rangordning elitidrottsstipendiater (deadline 15 augusti) 

Nummer Förnamn Efternamn Idrottsförening Världscuppoäng KLL Ranking 
267 Miriam Schreiber Göteborgs Fäktklubb 17,00  1 
99 Emma Fransson Kalmar fäktklubb 14,75  2 
115 Ester Schreiber Göteborgs fäktklubb 11,00  3 
88 Emelie Mumm Djurgårdens IF Fäktförening 9,65  4 
232 Linus Islas Flygare Upsala Fäktning 1,25  5 
322 Sebastian Persson Göteborgs fäktklubb 0  6 

Skickades till Peter på sittande möte som skall skicka in rankingen till RF. 

 

§ 5 Beslut om återstartstöd ”eliten under eliten” 

KLL skall lämna in en plan 22 augusti till styrelsen och sedan senast 31 augusti till RF. Vi 
beslutade att använda förslaget vi fått från förbundskaptenerna. Förslaget bifogas 
protokollet.  

 

 

§ 6 Möte med förbundskaptenerna (önskemål efter deras möte i juli) 



Vi bjöd in förbundskaptenerna på teamsmöte den 4 september. 

 

§ 7 Förbundskaptenernas förslag till förbättringar av Svensk Ranking 

När det gäller förslagen från förbundskaptenerna så har KLL blivit kontaktade från flera 
representanter runt om i Sverige. Det finns stora farhågor om att värna de svenska 
tävlingarna samtidigt som KLL kan ha förståelse över att förbundskaptenerna vill förnya 
uttagningssystemen. Vårt förslag för att gå vidare är att SvFF:s styrelse utser en arbetsgrupp 
för att se över svensk ranking och uttagningsystem. I arbetsgruppen bör det ingå 
representanter från KLL samt förbundskaptenerna.  

Ulrika presenterar vårt förslag på nästa styrelsemöte 20,21 augusti.  

KLL beslutar utifrån ovan att det ursprungliga förslaget på Svensk ranking kvarstår tillsvidare.  

Leif skriver ett mail till förbundskaptenerna och förklarar situationen under veckan.  

 

§ 8 Athlete Analyzer (förslag på implementering från FK) 

Förbundskaptenerna har kommit med ett förslag för att implementera AA: 

Vi har dock tittat på ett upplägg som skulle kunna se ut så här. 
 

• Digital kurs vid två tillfällen för landslagsfäktare, deras tränare och FK med Niklas Björklund 
(aug, sep) 

• Miriam Shreiber, Filip Nyman presenterar sitta arbete med AA där de bla har utgått ifrån 
herrvärjansårshjul i träningsdelen. En digitalträff för FK. 

• Återkoppling och uppföljning under landslagssamlingen den 21-23 okt. Robert Eriksson 
sportchef på judoförbundet bjuds in under denna samling för att svara på frågor och 
inspirerar till fortsatt användning av AA. 

• KLL bjuds in för att presentera sig och förklara varför det är viktigt för aktiva och tränare att 
använda AA. 

• Ett liknande upplägg vi floretternas första landslagssamling. 
• Digital träff i dec för frågor och utvärdering. 

 
Med detta förslag hoppas vi att aktiva och tränare kommer i gång att använda AA. 
 

Vi är positiva till förslaget och Göran undersöker möjligheterna att få igång de digitala 
kurserna i början av hösten.  

KLL är gärna med och presenterar varför det är viktigt på träningsläger.  

 

§ 9 OSF-seminarium Olympia i oktober 

Efter diskussion med Otto Drakenberg så är Jerri inbokad som Svensk fäktnings representant, om han 
skulle blir förhindrad pga av efterarbete med valet 11 september så går Göran Flodström in som 
reserv. 



 

§ 10 EFC beslutade att införa en U14-circuit och Pierres förslag att hantera det 

KLL ställer sig bakom det förslag som Pierre skrivit i mail efter beslut i EFC 

1. Svenska Fäktförbundet anmäler inte till internationella tävlingar i klasser som avser yngre 
klasser än U17 (kadetter). 

2. Däremot fortsätter vi att i förekommande fall anmäla yngre fäktare till U17-tävlingar men vi 
rekommenderar det inte. Det förekommer att tränare/fäktare vill anmäla U15-fäktare till 
kadettävlingar för att de ska ”komma igång” så tidigt som möjligt och vi har hittills gått med 
på detta. Det är ju speciellt eftersom EFC:s åldersgräns är 14 år medan vår är 15 så att U17-
klassen i EFC och de flesta europeiska länder omfattar tre år medan den enbart är två år i 
Sverige.  

3. Vi har ingen möjlighet att sätta åldersbegränsning för köp av EFC-licens men tar inget ansvar 
för att det ska gå att anmäla sig till en tävling om man köper. 

 

§ 11 Strategiska initiativ 

Vi gick igenom och gjorde vissa uppdateringar i de strategiska initiativen. Vi kommer att 
diskutera dokumenten med förbundskaptenerna när vi träffar den 4 september för att 
utveckla och förankra dem ytterligare.  
Dokumenten sparas ned i  KLL:s  mapp i teams med dagens datum.  
 
§ 12 Damvärjans resultat 
Med anledning av damvärjans resultat och utveckling under året så skall samtal med SOK 
och även RF initieras. 
 
 
§ 13 Nästa Möte 
Onsdag 19 oktober kl 12-14 
 
 
 
 
 
 
 
 



Återstartsstöd RF Säsongen 2022-23 
 
Bakgrund: SvFF har beviljats ett sk ”återstartstöd” som ska rikas mot ”eliten under eliten”. 
Summan är 200 tkr.  
 
Nedan övergripande plan är framtagen av samtliga Förbundskaptener för värja och florett 
samt KLL: styrelse. 
 
Vår bedömning är att nedan områden är helt avgörande för att kunna utveckla svensk 
fäktning: 
 

- Delta på fler internationella tävlingar 
- Delta på internationella träningsläger 
- Högkvalitativa fystester med kontinuerlig individuell uppföljning 
- Utbildningsinsatser för att komma igång med Athlete Analyzer, både träningsdagbok 

och videoverktygen 
 
 
Planering av användande av ekonomiskt stöd: 
 

- Gemensamt läger för värja och florett juniorer, både killar och tjejer- förslagsvis i 
anslutning till JVC Udine där alla vapen deltar. 

- Samarbete med tex andra nationer/tränare för internationella läger där vi kan stötta 
utvalda fäktare ekonomiskt 

- Täcka kostnader för 1-2 fäktare som står precis utanför Landslaget för att kunna delta 
på VC respektive förläger i samband med VC  

- Ekonomiskt stöd för juniorer inför JVC och/eller Mästerskapstävlingar 
- Täcka kostnader för hyra av Bosön i samband med fystester 2 ggr/år 
- Ta in extra tränare vid landslagssamlingar 
- Ge bidrag till gruppen ”eliten under eliten” som behöver resa till landslagssamlingar 

 
 
 
 


