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1. Utifrån fakta och analys, redogör för Er internationella position i dagsläget (världsranking eller 
motsvarande). 7 
2. Vad talar för, motivera, en bibehållen eller förbättrad position över fyra respektive åtta år? 10 
3. Vilka är SF:s mål för landslagsverksamheten på internationell nivå, på kort sikt (2 år) och på lång sikt (8 
år)? 11 
4. Hur och var är målen förankrade och beskrivna på övergripande nivå? 11 
5. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 12 
6. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 14 
7. Ser vi några hot eller möjligheter i framtiden som vi behöver parera för inom detta område? 15 
Hot: 15 
8. Om 2022 och 2023 är lyckosamma, vad har vi då gjort/uppnått i slutet av perioden? 16 
9. Vad ska vi göra? Identifiera några viktiga aktiviteter och strategier kopplade till målen ni försöker 
uppnå. 19 
10. Om möjligt, placera aktiviteterna i en matris, utifrån förväntad effekt av dessa. 20 
11. Hur prioriterar Ni de olika aktiviteterna? 20 
12. Behöver Ni stöd till någon av dessa aktiviteter? Från vem / vilka önskas stöd? 20 
13. Övrigt ni vill tillägga på detta område? 21 
14. Har SF en strategi avseende Forskning och Utveckling? Bilägg den. 21 
15. Beskriv nuläget avseende SF:s samarbeten inom forsknings- och/eller utvecklingsprojekt, inkludera 
även pågående studentarbeten på C- och D-nivå. 21 
16. I samverkan med vem /vilka göras dessa insatser (lärosäte, namngivna forskare)? 21 
17. Om ni inte har några samarbeten med lärosäten / forskning idag, inom vilka områden / discipliner 
önskar ni etablera dessa? Vad önskar ni uppnå med dessa samarbeten? 21 
18. Har ni idag inom forskning / utveckling etablerade samarbeten med andra SF? Inom vad, vilka 
områden? Om ni inte har det, vilka SF de Ni intresserade av att samarbeta med och inom vilken / vilka 
forskningsområden? 22 
19. Vilka ambitioner har ni och vilka behov identifierar Ni inom Forskning och Utveckling, inom vilka 
vetenskaper? SF med likartade inriktningar och ambitioner kan eventuellt klustras för framtida 
gemensamma insatser. 22 
20. Vilka insatser och projekt inom forskning och utveckling har ni varit involverade i de senaste 10 
åren? Vad har dessa gett Er gällande utveckling av elitidrott? 22 
21. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 22 
22. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 23 
23. Övrigt ni vill tillägga på detta område? 23 
23. Finns en framtagen, uppdaterad kravprofil för Er idrott? 25 
24. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 25 
25. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 26 
26. Val av objektiva tester och uppföljning för viktiga fysiska delkapaciteter, utifrån individuell 
utveckling samt idrottens specifika behov. 28 
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27. Val av tester av viktiga tekniska, grenspecifika färdigheter/moment. 29 
28. Beskriv de metoder som används vid träning och tävling avseende analyser av såväl teknik som 
prestation, samt vem som jobbar med analyserna och även vem som förmedlar till aktiva och tränare. När 
och hur mäts förbättringar? Beakta den naturliga variationen. Det är den naturliga variationen som vi alla 
har när vi idrottar. Känner man inte variationen kan man inte med säkerhet säga om det sker en utveckling.
 29 
29. Exempel på och när i tid olika tester/värderingar ska genomföras och följas upp under träningsåret, 
såväl generella som grenspecifika tester. Angivna tester bör vara standardiserade samt hålla hög validitet 
och reliabilitet. (Valida tester = tester som mäter det som avses mätas. Reliabla tester = testerna är 
standardiserade och kan genomföras av olika testledare, på olika platser). 30 
30. Har Er idrott en förankrad och implementerad Utvecklingstrappa som träning och tävling i olika 
åldrar utgår ifrån? Om ja, bilägg denna. 31 
31. På vilket sätt är er utvecklingstrappa och Er tränings- och tävlingslära kopplad till Er 
utbildningsstruktur och era tränarutbildningar? 32 
32. Jobbar Ni med de aktiva med stöd av individuella utvecklingsplaner eller andra mallar? Om ja, 
bilägg dessa. 32 
33. Vem / vilka ansvarar för aktiva i olika åldrar, deras planer för träning och tävling samt deras 
utveckling? (hemmatränare, förbundskaptener) 33 
34. Hur kopplas tränings- och tävlingslära i Er idrott till prestationsutveckling, till tydliga förbättringar i 
prestation på tävling/match? 33 
35. Inom vilka områden, med vilka resurspersoner och när bedriver ni spelarutbildning /utbildning av 
aktiva? 35 
36. Vilket supportteam inom olika kompetensområden finns runt landslagsverksamheten, tillgängliga 
för vilka? Resurser, specialister, medicinskt råd och övrig service. 35 
37. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 35 
38. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 35 
39. Karriärövergångar och progression för aktiva är en utmaning. Vem bevakar och ansvarar för detta 
och hur jobbar ni med de frågorna kopplat till nationella förutsättningar så som utvecklingsmiljöer, 
tävlingssystem och internationella erbjudanden? 36 
42. Beskriv era förutsättningar för nationell träning och tävling inklusive anläggningstillgång och utrustning?
 37 
43. Har SF ett program för prestationsutveckling eller andra "utvecklingsmiljöer" som ni bedriver som inte är 
knuten till viss plats? 37 
44a. Vilka betydelsefulla utvecklingsmiljöer har Ni, med koppling till elit- och landslagsverksamheten där det 
finns ”sparring”, gemensam träning och tävling, tränarstöd, tillgänglighet (anläggning o utrustning) året runt 
o.s.v.? (RIG, NIU, RIU, EVL, föreningar, centra)? På vilka orter i Sverige och i andra länder har Ni etablerat 
dessa miljöer? 37 
44b. Nuläge RIG och/eller NIU 38 
Hur många och vilka är Era gymnasiemiljöer RIG och/eller NIU idag? 38 
44c. Sedan NIU infördes 2011 har RIG/NIU-systemet blivit mycket större. Hur har er tillväxt genom åren sett 
ut avseende antal elevplatser i systemet? 39 
44d. Utifrån det senaste mästerskapet EM, VM, OS eller Paralympics. Hur många, kvinnor respektive män, 
har en bakgrund från ert/era RIG- och eller NIU? 39 
44e. Hur mycket resurser per år, personella respetive monetära, lägger Ni på er idrottsgymnasieverksamhet 
i dagsläget? 39 
45. Framtidens nya idrottsgymnasiesystem 40 
46. Framtida förväntad nationell och / eller internationell utveckling inom 6-8 år; prognos och möjligheter?
 41 
47. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 42 
48. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 42 
49. Större nationella eller internationella förändringar som påverkar Era Utvecklingsmiljöer? 43 
50. Övriga individuella förutsättningar som påverkar aktiva i dessa Utvecklingsmiljöer: Ekonomi, boende, 
utbildning, arbete etc? 43 
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51. Övrigt ni vill nämna angående era utvecklingsmiljöer/utrustning? 44 
52. Hur ser SF:s interna utbildningssystemet för tränare ut? Finns detta beskrivet i ord eller figurer, bilägg 
dessa. 45 
53. Har SF koppling till ett eller flera lärosäten (RIU / EVL?) avseende tränarutbildningar? 47 
54. Långsiktighet och kontinuitet: Hur främjar SF hållbara karriärer för tränar, ledare?   Har SF en ”önskvärd 
grenprofil / individuell utvecklingsplaner” för tränare, ledare? Finns det forum inom SF där tränare, ledare 
möts för fortbildning, samt överföring av kunskap och erfarenheter? Var, när och hur arrangeras dessa? 48 
55. Vilka identifierade behov har Ni avseende gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser (med andra 
idrotter)? Inom vad (ämnesområden) och i samverkan med vem / vilka? 48 
56. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de 
kommande 8 åren? 49 
57. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, gärna utifrån en omvärldsbevakning 
(jämförelser med andra nationer)? 49 
58. Beskriv nuläget gällande tränare på internationell nivå. Antal män och kvinnor samt deras 
utbildningsnivå. 49 
59. Hur många tränare på internationell nivå är anställda, arvoderade respektive ideella? 51 
60. Har SF en strategi för omvärldsbevakning? Om Ja, bifoga denna. Om inte, vem, vad och hur bedrivs 
omvärldsbevakning idag? 51 
61. Vilka är de tre viktigaste, högst prioriterade områden som Ni som SF identifierar att Ni behöver utveckla 
för att ta nästa steg mot världstoppen och på så sätt bidra till stärkt internationell konkurrenskraft? 51 
62. Övriga kommentarer och synpunkter: 52 
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A) SF:s egen nulägesanalys 
 

1. Utifrån fakta och analys, redogör för Er internationella 
position i dagsläget (världsranking eller motsvarande). 
 

Från den 12 mars 2020 har alla internationella tävlingar och aktiviteteter på europeisk och 
internationell nivå varit inställda. Varken FIE eller EFC har publicerat en kalender för säsongen 2020-
21. Under mars 2021 genomfördes de återstående kvaltävlingarna på respektive vapen och den 24-
25 april genomfördes den individuella kval-tävlingen till Tokyo för den europeiska zonen. FIE har 
sedan meddelat att inga ytterligare internationella tävlingar kommer att genomföras innan OS. U23-
EM i slutet av maj är inställt och mycket pekar på att även senior-EM kommer att ställas in eller 
skjutas upp till efter OS. 
 
I dagsläget (april 2021) är det naturligtvis svårt att exakt redogöra för hur de svenska landslagen 
mäter sig gentemot övriga nationers lag såväl som på individuell nivå eftersom det inte genomförts 
någon internationell tävling (världscup) och än mindre något mästerskap sedan i mars 2020. Många 
nationer har haft betydligt striktare nedstängningar än Sverige, vilket gjort att vi på nationell nivå 
åtminstone kunnat hålla igång en ganska normal träning för våra landslagsaktiva. Framförallt har 
detta skett på klubbnivå, då reserestriktionerna gjort det onödigt riskabelt att blanda individer som 
inte träffas till vardags. Några undantag har emellertid skett och våra förbundskaptener har också 
följt de landslagsaktivas träning via länk. Parallellt har landslagstrupperna också haft digitala 
samlingar och workshops med fokus på taktik. Det skall också påpekas att en majoritet av fäktarna i 
alla fyra landslagstrupperna i relativt hög grad delar sin träningsvardag; med en större ”hub” av 
fäktarna i florettlagen (dam och herr) i Göteborg, en mindre floretthub i Stockholm samt den 
övervägande delen av fäktarna i värjlagen på samma plats. De som drabbats hårdast är de fäktare 
som för en mer solitär tillvaro på mindre orter i landet.     
 
I mars 2020 deltog värj- och florettlagen i den enda VC-tävlingen under säsongen i Kazan respektive 
Doha. Resultaten var blygsamma men tävlingarna genomfördes under mycket ovanliga 
omständigheter på nya avlägsna platser. Tävlingarna arrangerades för att avgöra OS-kvalet vilket 
hade konsekvenser för deltagandet.  
 
Det individuella OS-kvalet i Madrid den 24-25 april gav i vissa fall positiva indikationer då Jonathan 
Svensson i herrvärja tog sig till final efter segrar mot meriterade motståndare och Esther Schreiber på 
ett förtroendeingivande sätt tog sig till semifinal i damflorett.  
 
Vi vet att svensk fäktning idag inte är där den har potential att vara rankingmässigt och i jämförelse 
med andra nationer. Detta beror i hög grad på våra begränsade möjligheter att delta på de tävlingar 
som genererar en världsranking och sättet på vilket man över tid bygger och utvecklar en position på 
densamma.  
 
Att ge en landslagstrupp en grundranking tar normalt sett 1-2 säsonger och först därefter är laget i 
en position att gradvis klättra. I de fyra grenar SvFF har landslagstrupper (Damflorett, Herrflorett, 
Damvärja och Herrvärja) är antalet nationer på världsrankingen mellan ca 40 och 60 stycken. Ofta är 
antalet deltagande nationer som högst under en säsong som föregår ett olympiskt spel och som lägst 
den första säsongen i en olympisk cykel. Damfloretten brukar variera mellan 35 till drygt 40 lag sett 
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över en hel säsong, Herrfloretten och Damvärjan pendlar mellan 45 och 55, medan Herrvärjan ligger 
på mellan 53 och 64 lag.  
 
Genom att poängsystemet premierar ett aktivt deltagande och då rankingen är löpande från säsong 
till säsong kan ett lag klättra avsevärt från en låg ranking till vad man kan kalla en grundranking 
genom att delta på ett större antal tävlingar. När man sedan nått denna grundnivå går man alltså in i 
den kommande säsongen med en betydligt högre ranking än föregående säsong. Detta innebär i sin 
tur att man inleder den nya säsongen mot motståndare man har betydligt större chans att besegra. 
Detta mönster gör att ett lag relativt snabbt kan gå från en låg eller obefintlig ranking till en 
grundranking för att sedan långsamt klättra uppåt i takt med att fäktarna bygger den rutin som krävs 
för att besegra allt svårare lag. Ser vi till de fyra svenska lagen är detta mönster ganska uppenbart.  
Allra tydligast är Herrflorettlaget som under 2015-2016 gjorde en lagstart och slutade säsongen 
rankade 43:a. Säsongen därpå (2016-2017) slutade samma lag rankat 22:a i världen med 5 lagstarter. 
En motsvarande resa ser man hos laget i Herrvärja som med 5 starter säsongen 2017-2018 var 
rankade 26:a för att 2018-2019 enbart göra en start och sluta med ranking 57.  
 
Det vi kan se är att samtliga våra fyra landslag, då de ges möjlighet att delta på alla lagtävlingar, 
under en säsong har förmågan att klättra från en väldigt låg ranking till den övre halvan av respektive 
världsranking. Under de senaste säsongerna har varje lag något år lyckats lösa deltagande på 4-6 
lagstarter och då slutat på en ganska stabil grundranking:  
 

v Laget i Damflorett gjorde 2016-2017 fyra starter och slutade säsongen som 13:e lag på 
världsrankingen. Laget bibehöll i stort sett denna ranking även den kommande säsongen. 
Säsongen 2018-2019 gjorde de däremot enbart 1 start och slutade på ranking 33. 

 
v Laget i Herrflorett gjorde, som nämndes ovan, 2016-2017 fem starter och slutade säsongen 

som 22:a på världsrankingen efter att året före varit rankade 43:a med en start. 
 

v Laget i Damvärja gjorde 2017-2018 fem starter och slutade säsongen som 20:e på 
världsrankingen.  

o Året efter låg de rankade 29:a med tre starter.  
 

v Laget i Herrvärja gjorde 2017-2018 fem starter och slutade säsongen som 26:a på 
världsrankingen.  

o Året efter låg de rankade 57:a med en start.  
 
Det finns med andra ord en ganska tydlig korrelation mellan hur mycket man deltar och var man 
återfinns på världsrankingen, åtminstone upp till det vi kallar för ett lags grundranking.  Problemet 
för de svenska lagen har i hög grad varit att man ofta haft svårt att under flera säsonger i följd delta 
på tillräckligt många tävlingar för att lagen skall uppnå en stabilitet och från en etablerad position 
kunna klättra vidare. Bakgrunden till detta är framförallt ekonomisk. En lagstart kostar 400 € och 
utöver detta skall resa och boende finansieras för minst fyra fäktare och en ledare.  
 
En annan aspekt av detta har varit att få lovande juniora fäktare lyckas med klivet in den seniora 
världen. Sverige har de senaste 10 åren lyckats relativt väl med fäktare i yngre åldersklasser (d.v.s. 
U17 och U20) där t.ex. Miriam Schreiber i damflorett vunnit världsrankingen för U17, Åsa Linde och 
Linus Islas-Flygare tagit medaljer på Youth Olympics i dam- respektive herrvärja, Elvira Mårtensson 
tagit medalj i damvärja på JEM och där vi i alla fyra grenar haft ett flertal fäktare som tagit medaljer 
på European Cadet Circuit). Det har däremot varit betydligt svårare att lyckas behålla fäktare in i en 
senior elitsatsning. I dagsläget är samtliga fyra landslag betydligt yngre, jämfört med de landslag som 
ligger rankade bland de bästa 5 i världen.  
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v Laget i Damflorett har en medelålder på 21,5 år och halva truppen är fortfarande juniorer. 

Medelåldern i de fem bäst rankade lagen i världen är 27,7 år. 
 

v Laget i Herrflorett har en medelålder på 21,0 år och även där består halva truppen av 
juniorer. Medelåldern i de fem bäst rankade lagen i världen är 29,6 år. 

 
v Laget i Damvärja har en medelålder på 21,0 och med en av fyra i truppen som fortfarande är 

junior. Medelåldern i de fem bäst rankade lagen i världen är 28,6 år. 
 

v Laget i Herrvärja har en medelålder på 22,8 år. I Herrvärjlaget är alla seniora fäktare rent 
åldersmässigt (gränsen går vid 20 år). Medelåldern i de fem bäst rankade lagen i världen är 
28,8 år. 

 
Problematiken är dubbel. Det ekonomiska åtagandet som en senior satsning innebär är betydligt 
större än när man är U17- eller U20-fäktare. Tävlingarna är spridda betydligt mer över världen, 
resorna är längre och dyrare och antalet träningstimmar är något högre. Samtidigt är detta en ålder 
när många flyttar hemifrån, börjar studera och i hög grad tappar det ekonomiska stöd man ofta haft 
från föräldrar, och detta utan att omedelbart befinna sig i en situation där den egna inkomsten 
räcker till. Ställda inför den här situationen är det många mycket lovande aktiva som försvinner.  
 
SvFF har säsongsvis kunnat bistå en del av sina landslag (framförallt värjgrenarna) för att möjliggöra 
ett mer aktivt deltagande på lag-världscuperna, men långt ifrån kunnat täcka de aktivas hela 
kostnader. Vi har som förbund inte heller haft de ekonomiska muskler som krävs för att stödja våra 
aktiva eller lag på ett mer långsiktigt sätt. Två av våra aktiva har med hjälp av SOK’s program ”Talang 
2022” kunnat satsa något mer. För landslagstruppen i stort har det emellertid saknats tillräckliga 
medel.  
 
Vad SvFF har kunnat göra - och som beskrivits redan i tidigare Utvecklingsplaner – är att arbeta för 
ett ökat antal träningstimmar. Detta har skett både genom ett ökat antal träningslägerdygn och 
genom en ökad träningsmängd på hemmaplan av de aktiva. Inte minst har vi inom svensk fäktning 
ökat mängden fysträning avsevärt under de senaste åren. Genom att hålla fast vid dessa tydligt 
kvantifierbara mål har vi kunnat se en gradvis förbättring av de aktivas fysiska kapacitet.  
 
Under det senaste året har SvFF lagt till ytterligare ett arbetsfält inom ramen för 
landslagsverksamheten som syftar till att höja den taktiska och tekniska förmågan hos våra aktiva, 
nämligen videoanalys. Förbundet har ingått ett avtal med Athlete Analyzer vars programvara kunnat 
anpassas så att den i högre grad än många andra passar fäktsporten. Genom att ”tagga” olika typer 
av aktioner och moment kommer man att kunna jämföra våra aktivas sätt att genomföra en match 
med världselitens. Programmet tillåter oss ta videoklipp från t.ex. Youtube eller motsvarande, lägga 
in i Athlete Analyzer och där tagga matcher med både egna och andra fäktare. Detta gör det möjligt 
för oss att se vad fäktare på den allra högsta internationella nivån gör och som vi själva borde kunna 
göra mer av. Det kan t.ex. bli statistiskt tydligt att våra fäktare tappar poäng när de befinner sig i 
pistens mittzon, medan de tjänar på att låta matchen äga rum på en mer offensiv del av pisten. Det 
är då en given slutsats att våra fäktare bör arbeta med att under matchträning ta sig till en offensiv 
del av pisten utan att utsätta sig för onödiga risker i pistens mittzon. På så vis kan vi bättre och 
kvantitativt ringa in och avgränsa kvalitativa problem. Detta arbete är ännu i sin inledande fas, men 
förefaller lovande. En positiv effekt av pandemin har varit att aktiva och coacher lagt betydande tid 
på att komma igång med analysarbetet. 
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2. Vad talar för, motivera, en bibehållen eller förbättrad position 
över fyra respektive åtta år?  

Unga tränare som fortsätter utvecklas 
De bästa tränarna i Sverige just nu är (nästan uteslutande) relativt unga. Under kommande 8-
årsperiod kan vi förvänta oss att de fortsätta utvecklas och finns kvar i svensk fäktning. Till exempel 
gäller detta Tommaso Marchi (29 år), Martin Roth Kronwall (42 år) och Henrik Lundegard (35 år) i 
Göteborg, Sofie Larsson (35 år) i Uppsala, samt Grigori Beskin (33 år) och Ivan Makkai (43 år) i 
Stockholm. 
 
Unga fäktare med starka resultat på kadett- (U17) och juniornivå 
Vi har under ett flertal år visat att vi kan ta fram talanger som presterar på kadett/juniornivå. Dessa 
har nu möjlighet att utvecklas som seniorer. De två tydligaste exemplen på detta är Miriam 
Schreiber, som vann U17-europatouren 2018/19, och Elvira Mårtensson, som tagit 2 JEM-brons 
(2018 och 2019) och nu får goda förutsättningar att utvecklas i SOK:s talang2022-program. Dessutom 
har Linus Islas flygare ett U17EM-guld på meritlistan och Ester Schreiber två top-8 placeringar på 
JEM. Jonathan Svensson visade under sin juniortid stundtals imponerande fäktning i 
juniorvärldscupen med en tredjeplats som bäst och kunde på OS-kvalet visa att han som 22-åring har 
förmåga att bemästra motståndare på hög seniornivå. Dessa tre tillhör idag våra seniorlandslag.  
 
Kritisk massa av fäktare i olika centra skapar god sparringmiljö 
Trots att svensk fäktning har valt en decentraliserad landslagsmodell där vi inte aktivt samlar alla 
landslagsfäktare på en ort har ett antal centra, där majoriteten av landslagsfäktarna tränar på samma 
ställe, organiskt vuxit fram. Detta skapar en mer utvecklande träningsmiljö för de aktiva och har 
potentialen att höja nivån på svensk landslagsfäktning över tid. Till exempel är många av 
landslagsfäktarna på herr- och damflorett samlade på Göteborgs FK. Herrvärjfäktarna tränar nästan 
uteslutande på DIF i Stockholm och damvärjan på FFF i Stockholm.  
 
Förbättrad fysik 
Svenska Fäktförbundet har jobbat hårt med att förbättra fysiken hos våra landslagsfäktare under 
senare år. Det arbetet har resulterat i en markant förbättring av deras fysindex, vilket vi tror över tid 
kommer resultera i bättre resultat samt en lägre skadebenägenhet.  
 
Fördjupat arbete med videoanalys 
Svensk fäktning har fördjupat sitt arbete med videoanalys. Under 2020 köptes videoanalyssystemet 
Athlete Analyzer in, som tidigare hjälpt svensk judo till stora internationella framgångar, och 
anpassades för fäktning. Det är ett statistiskt videoanalysverktyg där de aktiva ”taggar” varje poäng i 
sina matcher och hjälper dem identifiera deras styrkor och svagheter. Implementeringen av Athlete 
Analyzer och det mer strukturerade arbetet med videoanalys väntas höja den taktiska 
medvetenheten hos fäktarna och hjälpa dem hitta rätt fokus i sin träning. 
 
Utvecklad modell för periodisering 
En årsplanering med periodisering i makro-, meso- och mikrocykler har tagits fram både vad gäller 
fäktträningen, fysträningen och den mentala träningen. De olika faserna ligger i flexibla block som 
lätt kan anpassas till de aktuella tävlingarna för en enskild fäktsäsong. De prioriteringar och 
avvägningar som gjorts i årsplaneringen har tagit hänsyn till den verklighet som en fäktare lever i. 
Athlete Analyzers funktionalitet för träningsplanering, träningsdokumentation och uppföljning av 
respektive landslagscoach är utmärkta. Hela modellen har presenterats och delats bland alla 
landslagscoacher och kan enkelt anpassas till en fäktares enskilda variationer i sitt tävlingsprogram. 
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Arbete för förbättrad egenfinansiering ger resultat 
Den verklighet av mycket begränsad finansiering för grundläggande landslagsverksamhet som Svensk 
Fäktning lever under är det allvarligaste hindret för en långsiktigt syftande verksamhet och behöver 
undanröjas. Förbundets möjlighet att skaffa stabila omfattande kommersiella intäkter har visat sig 
vara svag trots återkommande ansträngningar under lång tid.  När landslagens verksamhet framstår 
som ryckig och kortsiktig utifrån kortsiktiga projekt och satsningar minskar de aktivas benägenhet 
och intresse för en full satsning.  
 
I syfte att åstadkomma en egenfinansiering som kan bidra till stabilitet har förbundet under de 
senaste åren lagt fokus på två områden 
Att gynna skapandet av en insamlingsstiftelse för Svensk Fäktning och insamlingsverksamheten. 
Att skapa en struktur av sponsorer som under långsiktigt ger ett stabilt om ock begränsat årligt 
överskott. 
 
Fäktstiftelsen är skapad och lanseras för donatorer under 2021. Arbetet med försäljningsinsatser för 
sponsorverksamheten pågår. På 3-5 års sikt beräknas den positiva ekonomiska effekten av dessa 
ansträngningar generera ett positivt tillskott på 3-500 000 kr till landslagsverksamheten, en i 
sammanhanget begränsad summa men som skulle betyda mycket för motivationsklimatet bland de 
aktiva genom att göra en grundsatsning möjlig. 
 
I insikt om att stödet till kadett- och juniorverksamhet från Svenska Fäktförbundets sida i princip dras 
ned till noll har föreningar i samråd med Svenska Fäktförbundet dragit igång egna 
sponsoransträngningar. Se bilaga SI Sponsorer och Stiftelsen 

3. Vilka är SF:s mål för landslagsverksamheten på internationell 
nivå, på kort sikt (2 år) och på lång sikt (8 år)?  

 
Vi har dels mål för de sportsliga resultaten och mål för hur vi vill att de aktiva ska träna, vilket vi 
räknar med ska ge sportsliga resultat i framtiden. Målet på åtta års sikt är att utveckla de enskilda 
landslagen så att det på varje EM, VM eller OS finns svensk medaljchans. Det har vi i ”strategihuset” 
för svensk fäktning översatt till målen:  

• Alla landslag i satsning bland topp 16 i världen 
• 6 fäktare rankade topp 32  
• 20 stycken fullt satsande seniorer (enligt vår definition en träningsmängd om 

1000h/år) 
 
På två års sikt är målet för oss att ha nått en bit på vägen och ha:  

• Minst 1 lag rankat topp 16 i världen  
• Minst 1 fäktare rankad topp 32 i världen individuellt 
• 8 stycken fullt satsande seniorer (enligt vår definition en träningsmängd om 

1000h/år) 
 

4. Hur och var är målen förankrade och beskrivna på 
övergripande nivå?  
 

Målen på 8-års sikt är beslutade av Svenska Fäktförbundets årsmöte och finns beskrivna i Svenska 
Fäktförbundets strategi (strategihuset). Målen på två års sikt är förankrade med våra 
förbundskaptener, vår landslagskommitté (som utövar styrelsens ansvar över 
landslagsverksamheten) samt Svenska Fäktförbundets styrelse.   
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B) SF:s organisation och ledning för 
elitidrottsutveckling 

 
 

5. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till 
framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 åren?  
 
Utifrån de aktiva, beskriv gärna dessa framgångsfaktorer på tre nivåer; micro (den aktives 
direkta närhet så som tränare i vardagen, sparring, utrusning, tillgängliga arenor), meso 
(aktives förutsättningar avseende arbete eller studier, föreningsstöd, stöd av resurs- och 
kompetenspersoner) och macro (psykosocial situation, ekonomiska förutsättningar m.m.).  

 
Utifrån de aktiva, beskriv gärna dessa framgångsfaktorer på tre nivåer; micro (den aktives 
direkta närhet så som tränare i vardagen, sparring, utrustning, tillgängliga arenor), meso 
(aktives förutsättningar avseende arbete eller studier, föreningsstöd, stöd av resurs- och 
kompetenspersoner) och macro (psykosocial situation, ekonomiska förutsättningar m.m.).  

 
1. Välfungerande föreningar 

Den aktives upplevelse av en välfungerande förening är att träningen bedrivs i 
sådan omfattning och med sådan kvalité att måluppfyllelse är möjlig, att tränaren 
är motiverad, engagerad och kompetent, att det bland de övriga aktiva finns en 
prestationskultur samt genom att det är tydligt att det finns en vilja att ta ansvar 
och lösa problem i föreningen. För den elitaktive förenklas tillvaron väsentligt om 
samarbetsklimatet mellan förbund och förening och mellan föreningstränaren och 
förbundskaptenen är gott.  
 
I den utvecklingsmodell som fastställts för Svensk Fäktning har föreningen ett 
tydligt huvudansvar för micronivån. En sammanfattande bedömning är att flera 
föreningar också tar detta ansvar och att Svenska Fäktförbundets roll även fortsatt 
är att vara stödjande vad gäller denna nivå.  
 
Den aktives microsituation kan följas upp i rådgörande samtal mellan aktiv, 
personlig tränare och ansvarig förbundskapten. I hög grad är dock en 
välfungerande förening väl medveten om komplexiteten i en elitsatsande utövares 
vardag och har en egen intern organisation för att hjälpa till med organisatoriska 
frågor.  
 
En särskilt viktig aspekt i föreningarna är att förvalta de elitaktivas 
sparringmotståndare. I en välfungerande förening lyckas man behålla även de 
fäktare som efter U17- eller U20-tiden väljer att avbryta sin elitsatsning. Dessa 
utgör inte sällan en viktig del av den elitsatsandes sparringmotstånd och att en 
förening kan stimulera även den gruppen att upprätthålla en regelbunden träning 
är av vikt. Detsamma gäller naturligtvis seniora utövare som inte längre är 
elitsatsande. En förening som inte kan erbjuda en attraktiv miljö för utövare som 
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inte längre är elitsatsande kommer i förlängningen ha svårt att erbjuda sina aktivt 
elitsatsande en fungerande träningssituation.    

 
På mesonivå har den personlige tränaren huvudansvaret och därmed även den 
aktives förening. Det är uppenbart att svenska fäktföreningar med amibition att 
erbjuda en miljö för elitsatsande utövare bör ha förmåga att erbjuda kompetens 
inom fysträning, rehab/prehab, idrottspsykologi, nutrition, logistiskt stöd 
studievägledning m.m.  
På macronivån är naturligtvis en kombination av förbundets och den aktives 
hemmaförening alldeles avgörande. En elitsatsande senior fäktare kommer i 
första hand att vara beroende av en välfungerande hemmaförening, men måste 
också kunna luta sig emot att SvFF kan erbjuda olika typer av stöd i de fall 
hemmaföreningen fallerar. SvFF måste vara mycket noggranna med vilka 
föreningar man ger statusen som potentiella elitföreningar.   
 
Som beskrivits ovan har Svensk Fäktning mycket unga landslag som vart och ett 
har en grundpotential att inom loppet av en säsong rankas bland den övre 
tredjedelen av världsrankingen. Ingen av de elitsatsande aktiva inom svensk 
fäktning tänker sig en huvudsaklig försörjning genom sin idrott. Om SvFF och de 
elitföreningar som idag är verksamma däremot kunnat erbjuda ett scenario i vilket 
den aktive inte på ett uppenbart sätt måste gå i god för sin satsning ekonomiskt 
hade mycket varit vunnet. I våra djupintervjuer med elitaktiva är det uppenbart att 
tanken på att skjuta en civil karriär är helt naturlig om man inte samtidigt också 
riskerar en ekonomisk kräftgång. Förbundet leder samtalet med de största 
föreningsaktörerna och hjälper dessa att tillsammans hitta nya vägar att stärka 
och bygga sin ekonomiska kostym med det uttalade syftet att kunna bära 
elitsatsande aktiva.  
 

 
2. Motiverade och kompetenta tränare och ledare i föreningarna och i landslag 

Svensk Fäktnings utvecklingsmodell syftar till att ge den enskilde elitaktive bästa 
möjliga stöd för att skapa utveckling. Modellen ställer stora krav på kompetens 
och samarbetsförmåga mellan tränare och ledare på samtliga nivåer och en 
gemensam grundsyn på de kritiska utvecklingsfaktorerna. Om modellen fungerar 
upplever den aktive att bakom hans eller hennes satsning finns ett solitt och enat 
stöd där prestige och onödiga konflikter har ett mycket begränsat utrymme. Den 
mest centrala punkten är att den aktives hemmaförening kan ”bära” en 
elitsatsande fäktare.   

 
3. Tydligare och mer regelbunden uppföljning av verksamheten 

Under de senaste åren har SvFF både antagit en ny vision och gjort stora 
förändringar i hur det strategiska arbetet genomförs.  
Strategihuset och dess mål följs upp genom de ”Strategiska Initiativ” som är 
tydliga och därmed kan utvärderas. Det kommer behöva finnas en tydligt ansvarig 
för respektive Initiativ.  
Statistisk evidens har blivit en viktig faktor i arbetet med utvecklingen av 
verksamheten. Vi kan numera följa våra elitaktivas utveckling vad gäller fysik, 
deras träningsmängd och har även påbörjat arbetet att genom Athlete Analyzer 
även kvalitativt påverka vad och hur de aktiva tränar.  
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4. Stabilitet, kompetens och långsiktighet i strukturer och organisation 
Denna framgångsfaktor är snarare en grundläggande förutsättning för att de 
faktorer som uppenbart påverkar den aktive ur olika perspektiv ska kunna 
förbättras. 
Elitutveckling sker på sikt och kan vara svår att urskilja ens på säsongsbasis då 
enskilda variationer, till exempel en aktiv som skadar sig eller slutar kan påverka 
mycket. Otåligheten att snabbt nå resultat, omsorgen om de som är aktiva just nu, 
nya idéer eller uppfattningar som snabbt sprider sig och får fäste kan leda till en 
risk för ryckighet. Fokus på resultat på kort sikt kan ske på bekostnad av de 
långsiktiga vinsterna av en stabil verksamhet, en verksamhet som är förutsägbar 
för tränare, föreningar och de aktiva som är intresserade av en elitkarriär.  
 

5. Den nya Idrottsgymnasiereformen (RIG) 
Vi menar att den nya skolformen med riksidrottsgymnasier kan komma att spela 
en viktig roll i för svensk fäktning under de kommande åren. Med en tillspetsad 
skolform och med färre skolenheter kan en fortsatt koncentration av de starkaste 
fäktarna i gymnasieåldern äga rum på de två orter (Göteborg respektive 
Stockholm) där samtliga av landets elitföreningar finns.  
Med ett färre antal skolor än idag och med en något högre kravbild på de som 
söker till skolorna underlättas en samordning av verksamheten kring landets 
starkare/elitsatsande fäktare i U17- och U20-klassen. Med en något ökad 
koncentration kring landets elitföreningar stärks även dessa miljöer ytterligare. 
Mer om detta kommer under fråga 45 i detta dokument.  

6. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, 
gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med andra 
nationer)?  

 
De senaste åren har Svensk Fäktning genomfört en större kraftsamling där stora 
delar av de resurser som förbundet själva har kunnat förfoga över har prioriterats 
till landslagsverksamheten. Det har hjälpt oss att bygga upp en starkare struktur 
för landslagen med tydligare och mer kontinuerlig prestationsanalytisk 
utvärdering av landslagen. Vi har emellertid kommit till insikten att en satsning 
som i så stor grad bygger på förbundets resurser har stora stabilitetsproblem över 
tid. När de totala bidragsnivåerna till fäktförbundet från RF minskat signifikant de 
senaste två samtidigt som medlen är hårt styrda har landslagsorganisationen 
behövt övergå till en mer ideellt betonad arbetsmodell och förbundet har fått allt 
svårare att finansiera många av sina landslagsaktiviteter. 
 
Förbundet arbetar även med att öka sina egna intäktsströmmar, dels genom att 
etablera en stiftelse som nyligen fått sina första insättningar, dels genom att 
försöka etablera nya sponsorsamarbeten. Det står dock klart att dessa satsningar 
dock inte kommer att kunna utgöra enda finansieringskällan i dyra 
toppsatsningar. Därför sluter vi oss till att det kommer bli extra viktigt att stärka 
fäktarnas hemmaföreningar för att fortsätta utveckla svensk landslagsfäktning.  
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7. Ser vi några hot eller möjligheter i framtiden som vi behöver 
parera för inom detta område?  

Hot: 
Föreningarnas motivations räcker inte för att få fram elit 

Vår strategi förutsätter det att det finns ett antal föreningar som vill ha en 
verksamhet som utvecklar elitaktiva som kommer in i landslagsverksamheten på 
kadett och juniornivå och några som bedriver elitverksamhet på seniornivå. I 
förhållande till dagens nivå måste antalet föreningar av båda kategorier öka.  
 
Att finansiera elitverksamhet i en förening är svårt och kräver stora insatser av de 
som är engagerade i organisationen. Det finns en uppenbar risk att antalet 
föreningar som har verksamhet som utvecklar fäktare för landslagsverksamhet 
eller som har seniorverksamhet istället för att öka istället fortsätter att minska.  

 
RF:s förändrade stödformer drar undan mattan 

En stark elitorganisation kräver, oavsett starka ideella krafter, en stabil och god 
finansiering. De nya former för fördelning av statligt stöd som trädde i kraft under 
2019 har påverkat det totala stödet till Svenska Fäktförbundet negativt och gör att 
resurserna som finns tillgängliga för landslagsverksamheten minskar, även om 
användningen av verksamhetsstöd till landslagsverksamheten prioriteras mycket 
hårt inom Svenska Fäktförbundet. Nuvarande röstmajoritet inom RF gör att det 
finns anledning att oroa sig för ytterligare nedskärningar för mindre förbund.  
 

Byråkratiseringen gör att vi inte hinner förverkliga verksamhetens syfte 
Den negativa sidan av professionalisering är att den ofta hänger samman med 
byråkratisering. Kraven på upprättande av planer, genomförande av uppföljning, 
deltagande på möten och konferenser etc tenderar att öka. Utrymmet för 
ledarskap genom personlig närvaro för ansvariga, träning för tränarna och 
fäktning för fäktarna begränsas av dessa krav oavsett hur goda skälen är. Alla 
tecken tyder på att utvecklingen mot ökad byråkratisering kommer att öka. 

 
Möjligheter: 

Svensk fäktning lyckas öka inslaget av egenfinansiering och kommersiell 
finansiering 

Även om det kommersiella värdet av fäktning idag är begränsat är det osannolikt 
att det inte skulle gå att åstadkomma några kommersiella intäkter. Under det 
senaste året har arbetet med att skaffa sponsorer intensifierats och flera lärdomar 
gjorts. Även en, i jämförelse med andra idrottsverksamheter, liten ökning av 
sponsorintäkterna skulle stärka svensk fäktning och göra landslagssatsningen mer 
stabil. 
 
En annan del av Strategi 2028 är att på olika sätt verka för att öka det totala 
antalet aktiva fäktare i Sverige. Om så sker kommer egenfinansieringen att öka 
som kan användas för att finansiera fasta kostnader som organisation, 
tävlingssystem och kalender och på det sättet skapa utrymme för en utökad 
satsning på landslagen. 
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De nya idrottsgymnasierna 
De nya idrottsgymnasierna innebär en tillspetsning av stödet till de elitaktiva 
fäktarna i en kritisk ålder. Efter gymnasieåldern får fäktare en tuffare tillvaro där 
deras fäktning dels blir mer kostsam och då de själva sannolikt tvingas finansiera 
en allt större del av denna. För att fäktarna ska vara tillräckligt motiverade att göra 
de livsval som krävs för att få ihop en elitsatsning i det skedet av livet är starka 
resultat från junioråren en viktig motivator.  

 
Dessutom kan elitidrottsgymnasier få de två stora hubbarna i svensk fäktning 
(Stockholm och Göteborg) att knyta fler lovande och drivna fäktare till centra där 
de senare har bättre möjligheter att utvecklas än de hade haft i sin 
hemmaförening.  

 
Tävlingsframgångar skapar entusiasm och framtidstro 
Hela arbetet med att skapa en optimal organisation för landslagsverksamheten 
skulle underlättas mycket om vi inte behöver vänta väldigt länge på 
tävlingsframgångar. Den psykologiska effekten av världscupvinster, 
mästerskapsmedaljer, OS-deltagande och så vidare kan nästan inte överskattas i 
detta läge. Samtidigt måste vi inrikta oss på att det inte kommer att inträffa i 
närtid utan att vi bygger en verksamhet från grunden där vi eventuellt kan råka ut 
för besvikelser i form av sämre resultat eftersom den kritiska massan av elitfäktare 
på högre nivå ännu är så begränsad. 

 

8. Om 2022 och 2023 är lyckosamma, vad har vi då gjort/uppnått 
i slutet av perioden?  

1. Resultat  
 

a. Herrvärja topp 20 i lag: Innebär att laget under säsongen 2022-23 
kunnat delta på alla sex lagvärldscuper samt EM och VM.  

b. Damvärja topp 20 i lag: Innebär att laget under säsongen 2022-23 
kunnat delta på alla sex lagvärldscuper samt EM och VM. 

c. Damflorett topp 12 i lag: Innebär att laget under säsongen 2022-23 
kunna delta på alla sex lagvärldscuper samt EM och VM.  

d. Herrflorett topp 35 i lag: Innebär att laget under säsongen 2022-23 
kunnat delta på tre VC-tävlingar samt EM. 

 
2. Träningskvalité 

a. Med hjälp av en större dos träning mot internationellt motstånd på 
träningsläger och arbetet med Athlete Analyzer ska de svenska 
fäktarnas tekniskt-taktiska kompetens ha utvecklats. 

b. Att de svenska landslagen ska ha lika bra eller bättre nivå på fysisk 
förberedelse som de mest framgångsrika lagen i världen på respektive 
vapen. 

c. Svensk Fäktning ska ha fått bukt med de skador som i alltför hög grad 
drabbat landslagsgrupperna när träningsmängden ökat.  

 
 

3. Föreningar  
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a. I Göteborg erbjuds elitfäktare på florett en föreningsbaserad 
välfungerande elitmiljö från ungdomsålder och uppåt. Anställda fäkt- och 
fystränare hjälper de aktiva att planera och periodisera sin träning. För 
kadetter och juniorer finns lämpliga skolalternativ, inte minst genom RIG 
på Katrinelund/Bernadottegymnasiet, som ger möjlighet att öka såväl 
träningsmängden som -kvalitén. Samarbetet med RIG och de tillhörande 
kompetenser som är knutna till detta, frisätter också utrymme för den 
lokala elitföreningen att lägga allt större ekonomiska resurser på sina 
seniora elitaktiva generellt. För de som lämnat skolan finns 
elitträningsgrupper på i första hand florett som skapar kvalité i 
vardagsträningen och kompletteras med internationella utbyten och av 
förbundets träningsläger. Samarbetet med Göteborgs Universitet och 
Chalmers Tekniska Högskola inom ramen för RIU har utvecklats så att 
seniora elitaktiva lättare kan kombinera sin elitsatsning med akademiska 
studier.  

 
b. I Stockholm/Uppsala erbjuds elitfäktare på florett och värja en 

föreningsbaserad välfungerande elitmiljö som förbättrats genom ökat 
samarbete mellan föreningarna från ungdomsålder och uppåt. För 
kadetter och juniorer finns lämpliga skolalternativ, inte minst genom RIG 
på Solna Gymnasium/Stockholms Idrottsgymnasium som ger möjlighet att 
öka träningsmängden och -kvalitén. För de fäktare som lämnat skolan 
finns elitträningsgrupper på i första hand värja, men delvis också på 
florett. I kombination med internationella utbyten och förbundsläger 
skapar dessa kvalité i vardagsträningen. Stockholms Fäktförbund har 
utvecklat sin elitverksamhet och samordnar ovanstående.  

 
c. Helsingborg/Malmö/Kalmar/Jönköping/Linköping. Minst fem medelstora 

föreningar på olika håll har formulerat och påbörjat implementeringen av 
en strategi för att utvecklas till större föreningar med starka styrelser där 
olika kompetenser finns representerade, professionella tränare och en 
tillräcklig medlemsbas och ekonomisk styrka för att finansiera bra 
träningsförutsättningar och en elitsatsning på seniornivå. 

 
d. Svenska Fäktförbundet samordnar och ger stöd till ovanstående 

utveckling genom kompetensutveckling av förenings- och distriktsledare 
samt genom en internationellt konkurrenskraftig tränarutbildning. 
Förbundet tar även ett fördjupat ansvar för att lösa behovet av personliga 
tränare för fäktare på hög nivå där föreningens resurser riskerar att inte 
räcka till.  

 
4. Motiverade och kompetenta tränare och ledare 

a. Svenska Fäktförbundets nya tränarutbildningar på florett och värja ger 
deltagarna förutsättningar att i barn- och ungdomsverksamheten lära ut 
en god grundteknik och fäktförståelse som skapar förutsättningar för att 
de aktiva får bättre långsiktiga förutsättningar att utvecklas och väljer att 
stanna längre. Grunden läggs också för att fler tränare ska ha 
förutsättningar att utvecklas till professionella tränare och elittränare för 
att möta föreningarnas rekryteringsbehov. 
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b. Svenska Fäktförbundets utbildningsplan implementeras med utbildning i 
lämpliga former för nyckelfunktioner i föreningar som ordförande, 
sportsligt ansvarig och fystränare men också för att stödja föreningarna i 
att stärka finansieringen och sig själva i arbetsgivarrollen. 

 
5. Tydligare och mer regelbunden uppföljning av verksamheten 

Under de senaste åren har SvFF både antagit en ny vision och gjort stora 
förändringar i hur det strategiska arbetet genomförs.  
Strategihuset och dess mål följs upp genom de ”Strategiska Initiativ” som är 
tydliga och därmed kan utvärderas. För varje initiativ finns en ansvarig person på 
förbundsnivå som säkerställer att arbetet fortskrider.  
Särskilt viktig kommer samordningen av hur verksamheterna inom ramen för de 
olika RIG-skolorna i Göteborg och Stockholm fungerar. Motsvarande funktion 
kommer också behövas för de aktiva som befinner sig inom RIU-programmen.  
Statistisk evidens har blivit en viktig faktor i arbetet med utvecklingen av 
verksamheten. Vi kan numera följa våra elitaktivas utveckling vad gäller fysik, 
deras träningsmängd och har även påbörjat arbetet att genom Athtlete Analyzer 
även kvalitativt påverka vad och hur de aktiva tränar.  
 

 
6. Stabilitet, kompetens och långsiktighet i strukturer och organisation 

Kärnan i den professionella landslagsorganisationen består av kompetenta 
förbundskaptener med starka ledaregenskaper, några års erfarenhet av arbetet 
och djupa sportsliga insikter på sitt respektive vapen. Förbundskaptenerna 
bedriver ett metodiskt utvecklingsarbete gentemot aktiva och tränare där 
strukturerade och dokumenterade utvecklingssamtal ett antal gånger per säsong 
är det viktigaste verktyget. Varje gren kan själv välja sin optimala organiserande 
princip. I den mån ett fungerande tränarkollektiv besitter kompetensen att 
tillsammans leda de landslagsaktiva och i detta arbete stärker varandra kan en 
sådan arbetsform vara utmärkt. Denna lösning har praktiserats i t.ex. Frankrike 
och delvis i Italien. I den mån man istället upplever behov av ett tydligare 
ledarskap kan det vara mer effektivt att låta en person ensam bära ansvaret för en 
avgränsad grupp fäktare. Även detta är ett sätt att bedriva arbetet som prövats 
tidigare.  
 
Det yttersta ansvaret för förbundets elitverksamhet bärs av Kommittén för 
landslag och idrottsutveckling (KLL) vars roll är att tillföra glöd och engagemang 
från den ideella organisationen, svara för kontinuitet och good governance samt 
att utgöra en brygga mellan landslagsverksamheten och Svenska Fäktförbundets 
styrelse och föreningarna. Medlemmarna i KLL avlastar den professionella 
organisationen genom ideella arbetsinsatser beroende på kompetens och 
intresse. Sannolikt finns det även i denna organisation en person med speciellt 
ansvar för fysutveckling och idrottsutveckling. KLL ansvarar också för 
Medaljplattformen, alla stödfunktioner och stödaktiviteter som syftar till att 
förbättra förutsättningarna för internationella tävlingsframgångar. 
 
Flera av framgångsfaktorerna för landslagsverksamheten är invävda i och 
förverkligas i andra delar av förbundets organisation: Föreningsutveckling, det 
metodiska arbetet med att förverkliga visionen om elitföreningar, tränarutbildning 
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och tränarutveckling, utbildning av föreningsstyrelser och fystränare till 
föreningarna.  

 
7. Den nya Idrottsgymnasiereformen (RIG) 

Vi menar att den nya skolformen med riksidrottsgymnasier kan komma att spela 
en viktig roll i för svensk fäktning under de kommande åren. Med en tillspetsad 
skolform och med färre skolenheter kan en fortsatt koncentration av de starkaste 
fäktarna i gymnasieåldern äga rum på de två orter (Göteborg respektive 
Stockholm) där samtliga av landets elitföreningar finns.  
Med ett färre antal skolor än idag och med en något högre kravbild på de som 
söker till skolorna underlättas en samordning av verksamheten kring landets 
starkare fäktare i U17- och U20-klassen. Med en något ökad koncentration kring 
landets elitföreningar stärks även dessa miljöer ytterligare. Mer om detta kommer 
under fråga 45 i detta dokument.  
Kärnan i den professionella landslagsorganisationen består av kompetenta 
förbundskaptener med starka ledaregenskaper, några års erfarenhet av arbetet 
och djupa sportsliga insikter på sitt respektive vapen. Förbundskaptenerna 
bedriver ett metodiskt utvecklingsarbete gentemot aktiva och tränare där 
strukturerade och dokumenterade utvecklingssamtal ett antal gånger per säsong 
är det viktigaste verktyget. 
 

9. Vad ska vi göra? Identifiera några viktiga aktiviteter och 
strategier kopplade till målen ni försöker uppnå.  
Vi hoppas att du delar vår åsikt att vår strategiska planering (fram till 2028), våra mål, vår 
operativa planering med milstolpar och aktiviteter samt hur allt hänger ihop framgår på ett 
tydligt sätt i den verksamhetsplan som vårt årsmöte antagit.  
 
I inledningen hittar du Strategihuset som på ett överskådligt sätt presenterar vår strategi 
för att nå visionen ”Den största lilla fäktnationen i världen 2028”. Den är indelad i tre 
strategiska fokusområden där vi formulerat två eller tre ”Måste vinna-matcher” per 
område.  
 
Inför varje verksamhetsår formuleras ett antal strategiska initiativ (SI) utifrån våra ”Måste 
vinna-matcher (MVM)”. Dessa strategiska initiativ presenteras i bilaga 1 på ett enhetligt 
sätt. Många av de strategiska initiativen sträcker sig över flera år och vissa förutses pågå 
fram till 2028. De ger en god uppfattning om vilka aktiviteter som planeras framöver.  
 
Totalt arbetar vi med 15 strategiska initiativ i nuläget. Alla har direkt relevans för våra 
möjligheter att lyckas med våra elitmål (sammanfattade som ”Ständig medaljchans på EM, 
VM och OS”) men de SI där vår landslagsverksamhet organisatoriskt har huvudansvaret är 
följande: 
 
2.1 Hur utvecklar och erbjuder vi alla former av individstöd till elit: först seniorer och 
sedan för juniorer och kadetter? 
2.2 Hur utökar vi antalet träningslägerdygn och VC för landslagsgrupperna? 
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Övriga SI har mycket hög relevans för möjligheterna att lyckas med 
landslagsverksamheten men ansvaret för förverkligande ligger hos andra delar av 
förbundets organisation. 
 

10.  Om möjligt, placera aktiviteterna i en matris, utifrån förväntad 
effekt av dessa. 

 
En matris för förväntad mål och aktiviteter finns i början av detta dokument. En mer 
detaljerad lista av aktiviteter och mål på detaljmål finns i bilaga 1.  
 

11.  Hur prioriterar Ni de olika aktiviteterna?  
Våra omvärldsanalyser har gett oss stöd för att våra fäktare behöver träna och tävla mer 
mot internationellt motstånd. Aktiviteterna kopplat till detta prioriteras högt, vilket 
innefattar bland annat det projekt vi fick landslagsstöd X tilldelat för vid förra 
ansökningsperioden.  
 
Vi ger också hög prioritet till implementering av vårt nyligen utvecklade och inköpta 
videoanalyssystem Athlete Analyzer (ligger under det strategiska initiativet 2.1 som nämns 
i fråga 9). Systemet beskrivs mer i detalj under andra frågor, men rätt använt kommer det 
att ge oss en kvantitativ bild av både fäktarnas individuella svagheter och styrkor på pisten 
(hur de vinner och förlorar poäng) samt låta oss analysera våra landslag som grupp. 
Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna använda systemet för att göra ännu 
skarpare analyser av vilka åtgärder som är nödvändiga för att höja fäktarnas nivå.  

 

12.  Behöver Ni stöd till någon av dessa aktiviteter? Från vem / 
vilka önskas stöd?  
För våra prioriterade områden behöver vi stöd för att fortsätta satsningen på utökat 
deltagande i träning och tävling med och mot internationellt motstånd på hög nivå. Vi 
bedömer att damflorettens position har utvecklats i enlighet med plan under de senaste 
två åren och det finns nu en tillräckligt stor grupp fäktare på seniornivå samtidigt som det 
visar sig flera ytterligare yngre fäktare som gör goda resultat. På herrflorett har 
utvecklingen ännu inte nått lika långt, samtidigt som konkurrensen på detta vapen är 
mycket stark.  Vi vill därför att satsningen ska omfatta seniorlandslagen i damvärja, 
herrvärja och damflorett. Målsättningen är fortsatt att Svensk Fäktning på dessa tre vapen 
ska ha utvecklats flera steg i rätt riktning och återfinnas topp 16 på världsrankingen under 
OS-kvalsäsongen till Paris 3034 och att minst tre lag ska ha en realistisk möjlighet och 
minst ett lag ska kvala in till OS i Los Angeles 2028.   
 
För att kunna genomföra projektet ansöker vi om Landslagsstöd X 600 000 kr/år för 2022 
och 2023.  
 
Utöver detta önskar vi fortsatt löpande stöd från Bosönlabbet och sjukgymnasterna vad 
avser utvecklingen av nya tester samt den utökade 9+ screeningen. Nämnas kan att den 
utökade 9+ screeningen behöver komma upp i 100 testade personer för att kunna fastställa 
en prestationsskala kring genomförandet av den.  
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13. Övrigt ni vill tillägga på detta område?  
Det nuvarande kvalificeringssystemet till OS missgynnar svensk fäktning. Som framgår av 
vår strategi arbetar vi aktivt med att åstadkomma en förändring av OS-kvalreglerna. Vi har 
organiserat en grupp länder med viktiga personligheter i alla världsdelar som delar våra 
ståndpunkter och som tillsammans med oss genomfört en dialog med FIE.  
Därför har vi till årets kongress i internationella Fäktförbundet skickat in ett förslag till nytt 
kvalsystem (bilaga 7). Eftersom det skulle vara gynnsamt för majoriteten medlemmar hyser 
vi visst hopp om att förslaget antas men tror framför allt att det kommer att sätta stor 
press på de dominerande länderna att hitta en bättre lösning. 

 

 

 
C) Forskning och Utveckling (FoU)  
14. Har SF en strategi avseende Forskning och Utveckling? 

Bilägg den. 
Nej. Svenska Fäktförbundet arbetar aktivt med flera projekt inom området, men har ingen 
utarbetat strategi.  

15. Beskriv nuläget avseende SF:s samarbeten inom 
forsknings- och/eller utvecklingsprojekt, inkludera även 
pågående studentarbeten på C- och D-nivå.  

 

Studentarbete kandidatnivå GIH: Studie av bortfall av aktiva mellan junior- och seniornivå i 
fäktning med utgångspunkt i motivationsteori. Författare: Johan Lewin, Handledare Ulrika 
Tranaeus. 
 

16. I samverkan med vem /vilka göras dessa insatser 
(lärosäte, namngivna forskare)? 
Se punkt 15.   

 

17. Om ni inte har några samarbeten med lärosäten / 
forskning idag, inom vilka områden / discipliner önskar ni 
etablera dessa? Vad önskar ni uppnå med dessa samarbeten?  
 
Vi önskar att det forskas kring: 
- Muskelaktivering vid attackfäktning. Jämförelse elit och subelit 
- Ratio studie mellan Quad/Glute/Hamstrings. Har oss veterligen aldrig forskats på. 

Endast ratio quad/hamstrings. En sådan studie möjlig enligt Danielle Cardinale på 
Bosönlabbet. Slutsatserna från en sådan studie kan eventuellt komma att förändra 
träningsupplägget helt för en enskild fäktare.  
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18. Har ni idag inom forskning / utveckling etablerade 
samarbeten med andra SF? Inom vad, vilka områden? Om ni 
inte har det, vilka SF de Ni intresserade av att samarbeta med 
och inom vilken / vilka forskningsområden? 
Vi har idag ett pågående samarbete med mångkampsförbundet när det gäller att ta fram 
två program för helkroppskontroll. Två seniorlandslagsfäktare utvärderar programmet 
löpande allteftersom det revideras av programkonstruktörerna (fysansvarig Pontus 
Weman Tell, RF:s sjukgymnast Tina Frisk Bengtsson och SOK:s sjukgymnast Jörgen 
Sandberg). De bägge programmen liknar Fotbollsförbundets knäkontroll men tar sikte på 
hela kroppen. Egentligen lägger programmen grunden optimal prestation, inte bara för att 
risken minskar för skador, utan för att kroppen lär sig aktivera rätt muskler. Att till exempel 
kunna aktivera rumpan i en explosiv rörelse likt ett utfall i fäktning är nödvändigt för att 
det ska utföras med maximal power.  

19. Vilka ambitioner har ni och vilka behov identifierar Ni 
inom Forskning och Utveckling, inom vilka vetenskaper? SF 
med likartade inriktningar och ambitioner kan eventuellt 
klustras för framtida gemensamma insatser.  
Med tanke på våra begränsade resurser inom landslagsverksamhet ser vi gärna att andra 
SF forska på samma områden som vi önskar enligt punkt 17 ovan då dessa områden är 
idrottsöverskridande.  
 

20. Vilka insatser och projekt inom forskning och utveckling 
har ni varit involverade i de senaste 10 åren? Vad har dessa 
gett Er gällande utveckling av elitidrott?  
 
Godkänd C-uppsats - ”Intensitet i Svensk fäktning”. Samt uppföljningsmätningar av Pontus 
Weman Tell, fysansvarig Svensk fäktning. Projekt att mäta intensitet i träningstävling vs 
tävling. Se lärdomar under punkt 22. 

 

21. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, 
nycklar till framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 
åren? 

 
Vi har sett förbättrade fysvärden under de senaste åren som resultat av vår 
metodutveckling. Vi har etablerat samarbete med andra relevanta förbund och ämnar 
fortsätta dessa samarbeten. 
 
Vi ämnar fortsätta att bygga vår tränarutbildning grundad i vetenskaplig forskning om 
framgångsrik utveckling av atleter samt att fortsatt utveckla prestationsanalys med stöd av 
moderna IT-system.  
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22. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta 
område, gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med 
andra nationer)? 

 
Via en C-uppsats på ämnet ”Intensitet i Svensk fäktning” har vi fått klart för oss att 
intensiteten i träningsfäktningen på svenska klubbar väsentligen behöver öka (elitfäktarna 
kommer inte upp i alls samma intensitet under träning som under tävling). Detta stärker 
vår motivation att försöka förbättra sparringmiljön på några nyckelklubbar inom landet. 
Samlas fler elitfäktare på samma ort borde det bidra till att intensiteten i fäktningen ökar 
och träningen blir mer utvecklande för elitfäktarna. På landslagsnivå har denna insikt till 
viss mån gjorts men på klubbnivå har vi en lång resa kvar. I nuläget deltar SvFF:s 
fysansvarige i ett projekt för en nationellt rekryterad kadettgrupp som har cirka 30 
gemensamma träningsdagar under 2021 där en av komponenterna är att pröva olika 
metoder för att öka intensiteten i assautträningen (matcher).  

 

23. Övrigt ni vill tillägga på detta område?  
 
 

Vid framtagningen av vår årsplanering med periodisering i makro-, meso- och mikrocykler 
har vi hämtat stöd från idrottsforskningen både vad gäller sättet att periodisera men även 
vid innehållet i respektive fas. Följande faser har vi skapat i årsplaneringen: 
 

• Övergångsperiod 
• Grundperiod 
• Teknisk uppbyggnadsperiod 
• Specifik uppbyggnadsperiod 
• Normalträningsperiod 
• Tävlingsförberedande period 
• Toppningsperiod 

 
I de olika perioderna har vi integrerat följande områden: 

• Fäkträning 
• Fysträning 
• Tester 
• Sömn 
• Mental träning 

 
För att uppnå progression hos den enskilde fäktaren har vi i träningsplaneringen hämtat 
inspiration från en rad olika framgångsrika FoU-träningskoncept som framgår nedan vid en 
närmare redogörelse för var och en av perioderna. 
 
Övergångsperiod 
I denna period bedrivs alternativ träning som varken innefattar fäktning, styrketräning 
eller löpning. 
 
Grundperiod 
I denna period ligger stort fokus på aerob uppbyggnad för den som inte springer Coopers 
3000m löpning under 11.15 min för herrar och under 12.30 min för damer. Även 
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spänstkvantitet. Inspiration hämtad från framgångsåren i svensk fäktning när konditionen 
var en av de viktigaste egenskaperna hos en fäktare med tanke på mängden 
fäktningsmatcher under en tävlingsdag på den tiden. Vi har även vävt in modernare 
träningsvarianter där vi med hjälp av Bosönlabbet tittar på vilken hastighet fäktarna ska 
hålla i de aeroba intervallerna efter att ha testat dom på 30m sprint och 1200m löpning. 
Med vetskapen om dessa tider räknar man ut fäktarnas ”speed reserve” vilket leder till att 
två fäktare med identiska tider på 1200m men med en topspeed som skiljer sig åt ska hålla 
olika tempo i sina 100m-intervaller för optimal stimulans. I grundperioden har vi också ett 
skadeförebyggande program två gånger per vecka som i de senare blocken integreras i 
annan träning. Det skadeförebyggande programmet ”Stark fäktare Prehab” bygger på ett 
amerikanskt koncept från Corexcell där det finns 12 olika korrigerande övningar för 
kroppen, från topp till tå. COREXS12 Program | Online Training and Rehab | CoreXcell. Det 
kommer dock ersättas av Mångkampsförbundets program för Helkroppskontroll. 
 
Teknisk uppbyggnadsperiod  
En kort period på endast två veckor där fäktaren ska komma tillbaka in i fäktningen igen 
genom att nöta på den tekniska färdigheten. Den aeroba grundträningsperioden 
avslutades med långa sprintintervaller och går nu över i medellånga sprintintervaller 
kombinerat med motståndslöpning och accelerationer. Tung push prowler ingår och har 
varit Defrancos gyms signum under många år men har nu fått det bekräftat i forskningen 
genom bland annat JB Morin som vi fått äran att lyssna på genom RF elit. 
Styrkeuthålligheten övergår i muskeluppbyggande träning med fokus på enbens- och 
enarmsövningar (unilateral training).  
 
Specifik uppbyggnadsperiod 
Den muskeluppbyggande träningen övergår i maxstyrketräning i det högre spannet med 5 
reps i en form inspirerat av Triphasic training. Triphasic training är utvecklat av elitcoachen 
Cal Dietz (University of Minnesota) och riktar in sig på att förbättra power hos idrottare 
genom att fokusera på en del i taget när det gäller den excentriska, isometriska och 
koncentriska fasen i en repetition. Denna period förbereder fäktaren för att sedan kunna gå 
ner i det lägre spannet i maxstyrketräningen.  
 
Normalträningsperiod  
När maxstyrkan nu går in i det lägre spannet hämtas inspiration från Westside method med 
uppdelning över- och underkropp samt variation mellan maxstyrka och explosivstyrka som 
inte har olympiska lyft.  Spänstträningen går nu in i absolut kvalitet där vi följer 
progressionstrappan från Natalia Verkhoshansky (dotter till Dr. Verkhoshansky) utan att 
egentligen ha ambitionen de första åren att köra shock method (nivå 4) som var hans 
skötebarn. Vi har anpassat spänsttrappan till vår egen och gjort en likadan för överkropp 
där det var betydligt mer luckor i Verkhoshansky-modellen.  
 
Tävlingsförberedande period 
I denna period hämtar vi fortsatt inspiration från friidrott där vi lägger vikterna, spänstträning 
och långlöpning helt åt sidan bara för träna accelerationer och change-of-directionlöpningar 
(COD-sprinter). Detta för att utveckla absolut speed och power inför tävling. Vi har jämfört 
med strength continuum kurvan där vi i slutändan vill röra oss mot speed-hållet.  
 
Toppningsperiod 
Här ska vi försöka våga vila mer jämfört med tidigare synsätt och bara fila på intensiteten i 
fäktningen och den sista speedträningen.   
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D) Krav- och prestationsanalys 
 

23. Finns en framtagen, uppdaterad kravprofil för Er idrott?  
Ja, se bilaga 2.  

24. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till 
framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 åren?  
Stort fokus har de senaste åren lagts på att öka och förbättra våra aktivas fysiska kapacitet. 
Under de senaste åren har vi genom en kraftigt utökad träningslägerverksamhet försökt att 
ge fler aktiva möjligheter att öka antalet träningstimmar. Ambitionen har varit att våra 
elitfäktare på seniornivå skall ligga på 1000 träningstimmar per år. Mer eller mindre alla 
elitaktiva har under dessa år också kommit att öka träningstimmarna avsevärt och ett 
mindre antal har kommit upp i nivå med vår målsättning. Under det senaste året har vårt 
samarbete med Försvarsmakten avslutats och vi kommer framgent att behöva hitta en ny 
logistisk lösning för våra nationella träningsläger.  
Riktar vi blicken framåt finns ett par lärdomar att dra utifrån de senaste fyra åren.  
 

• Under de senaste fyra åren har det i olika träningsmiljöer och bland olika 
tränare/aktiva funnits flera olika sätt att dokumentera den genomförda 
träningen. Fördelen har varit att de som varit aktiva med sin dokumentation 
kunnat välja en modell som passat för just dem. Den stora nackdelen har varit 
att det varit svårt att följa upp och analysera de aktivas träning på gruppnivå på 
med ett nationellt perspektiv. Ytterligare ett problem har varit att somliga aktiva 
varit mindre bra på att dokumentera sin träning. En viktig framgångsfaktor 
kommer därför att vara att fortsätta implementeringen av programvaran Athlete 
Analyzer som förutom videoanalysfunktionen även har funktioner för 
träningsplanering och träningsdokumentation. Med en gemensam programvara 
kan man från förbundshåll lättare hjälpa de aktiva som inte befinner sig i en 
optimal träningsmiljö. Det kommer också bli lättare att följa fler aktiva och 
jämföra deras respektive träningsinsats.   

• En annan framgångsfaktor kommer från insikten om att en ökad träningsmängd 
hos seniora utövare måste introduceras och förberedas i betydligt yngre ålder 
och att detta arbete måste påbörjas redan i klubbmiljön. Genom att tidigare 
komma igång med en medveten och planerad fysträning kan vi både undvika 
onödiga skador och också få fler seniora aktiva för vilka det är normalt att ligga 
på träningsdoser i paritet med våra mål. Detta arbete behöver i huvudsak ske i 
klubbmiljöerna.  Under de senaste åren har landslagsverksamhetens 
fysansvarige, Pontus Weman Tell, utvecklat ett koncept som är tänkt att man 
med viss handledning skall kunna implementera på klubbnivå, även i miljöer 
som tidigare saknat en ordentligt utvecklad plan för fysträning.  

• En förutsättning för att detta arbete skall lyckas är att arbetet med att stärka de 
lokala träningsmiljöerna ytterligare är framgångsrikt. I detta arbete kommer det 
begränsade antalet elitföreningar som finns idag att vara nyckelspelare; dels 
genom att utgöra inspirationskällor för mindre klubbar, men också genom att de 
kan vara en möjlig miljö att få tillgång till om man kommer från en förening som 
saknar möjlighet att ge rätt mängd träning för en satsande fäktare. Vi ser i 
dagsläget att det finns 3-5 sådana miljöer i Göteborg och i Stockholmsområdet.  
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• En viktig del i arbetet med att tidigare påbörja en väsentligt ökad träningsmängd 
kommer också vara de nya riksidrottsgymnasierna, RIG. Mer om dessa kommer 
längre fram under fråga 45.  

• En central framgångsfaktor, som delvis beskrevs redan i anslutning till den förra 
Utvecklingsplanen, är att utöka antalet träningslägerdygn i internationell miljö. 
Detta är en aspekt som vi vill utveckla ytterligare. Under det senaste året har 
denna typ av utbyten fått ställas in helt p.g.a. pandemin, men vi ser att det redan 
till sensommaren och hösten 2021 kan finnas möjligheter att den typen av 
verksamhet kan komma igång igen.   

• I slutändan kommer den absoluta merparten av all träning att bedrivas i den 
miljö som den enskilda fäktarens hemmaklubb kan erbjuda. Bortsett från att vi 
fortsätter arbetet med att öka och bibehålla en hög träningsdos som går att 
mäta och utvärdera kvantitativt, ser vi att det parallellt med detta behövs 
insatser för att förbättra kvalitén i träningen. Inte minst kan den taktiska 
medvetenheten höjas avsevärt. Även här kan den tidigare nämnda 
programvaran Athlete Analyzer vara ett hjälpmedel. Genom att jämföra våra 
egna utövares matcher med andra som befinner sig i toppen av världsrankingen 
kan vi dra slutsatser kring våra taktiska upplägg. Under pandemin har flera av 
förbundskaptenerna hållit i nätbaserade workshops för landslagstrupperna. 
Detta sätt att arbeta är, inte minst om alla har tillgång till samma programvara, 
full möjligt att vidareutveckla. På så vis kan den kvantitativt alltmer utökade 
träningen även förbättras kvalitativt.    

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi under de senaste fyra åren lagt en god 
grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Träningsmängden har ökat generellt och den 
trenden kan fortsätta. Med hjälp av digitala analysverktyg kan arbetet även ges en 
tydligt kvalitativ sida. Vi kommer också att arbeta aktivt för att den ökade 
träningsmängden skall påbörjas betydligt tidigare i ålder hos de aktiva.   

 

25. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, 
gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med andra 
nationer)? 
 

Vi har genomfört en omfattande genomgång av tillgänglig forskning på engelska. En 
viktig källa har varit Anthony Turner, en forskare och praktiker som var ansvarig för 
fysutveckling i den engelska olympiska satsningen inför OS 2012. Ett centralt resultat 
från Turner är den anaeroba kapacitetens vs den aeroba kapacitetens betydelse. 
Utifrån studier av laktatnivåer hos fäktare i världseliten under viktiga tävlingar drar 
Turner slutsatsen att bland världselitens fäktare är det den anaeroba kapaciteten som 
är avgörande för prestationen, ej den aeroba. Dessa resultat har vi tagit till oss i vår 
fysträning även om vi fortsatt lägger stor vikt att alla fäktare ska ha en stark aerob 
grundnivå. 

 
Vi har gjort sex landsstudier (Frankrike, Tyskland, Japan, Polen, Italien, 
Storbritannien) där vi har kartlagt både landslagssystem (centraliserat eller 
decentraliserat), tränartäthet, tränarlöner och träningsvolym per år. Från denna 
omvärldsanalys har vi dragit viktiga lärdomar från Tyskland (erfarenheter från 
decentraliserade landslagssystem med nationella samlingar, likt vårt) såväl som från 
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Frankrike (träningsvolym i antal timmar per år för U17-, U20 och 
seniorlandslagsfäktare. Från Frankrike har vi tagit våra nuvarande krav på en fäktare 
som anses befinna sig i satsning:  
 
15 - 18 år 420 - 630 h/ år  
18 - 21 år 630 - 840 h/ år  
21 år - 900 - 1125 h/ år  

 
Av våra prestationsanalyser har vi dragit slutsatserna att följande KPI:er är relevanta 
för en framgångsrik elitfäktare på världsnivå:  
 

• Ett bra fysindex på SOK-fystester (för senior minst 6 av 10 med stigande 
kurva) 

• En bra grundkondition i form av ett godkänt aerobt test, i vårt fall 
Cooper (under 12.30 min för damer seniorer och under 11.15 min för 
herrar seniorer). Den grundläggande aeroba förmågan påverkar 
återhämtningstakt samt förmågan att träna länge och hårt utan att bli 
skadad.  

• Ett mycket väl utvecklad anaerob förmåga (se referenser till Turners 
forskning i Kravanalys).  

• En hög grad av power av speed. 
• En bra teknik, huvudsakligen utvecklad via tekniska övningar i grupp 

och individuell lektion i åldern 10 till 19 år (med tyngdpunkt på 10-15 år) 
med förmåga till snabba, små rörelser och en stor grundrepertoar.  

• En mycket god taktisk förståelse (Area of Excellence i 
Harmenberg/Väggös terminologi) som utvecklas genom mycket, och 
hård, sparring och (i senare ålder) genom videoanalys (Athlete 
Analyzer).  

• Godkända värden i den utökade rörlighets screening 9+ som vi håller på 
att utveckla tillsammans med Bosölabbet för att hantera skaderisker 

 
Ett medvetet arbete med fysträningen i landslagen under senare år har gett tydliga 
resultat i form av förbättrade fysindex. Samtidigt har vi konstaterat att de individer 
som kommer in i landslaget behöver ha bättre fysisk förmåga redan från början. Som 
en del i ett arbete med att skapa en sammanhållen strategi för fysutveckling från 
nybörjare och barnidrott till elit har vi under 2019 och 2020 haft ett projekt för att 
utveckla ett koncept för fäktare i yngre åldrar. Ett koncept för tre ålderskategorier 
(pre-pubertal, pubertal och postpubertal) har utvecklats med grundläggande 
principer hämtad från ”physical literacy” och exempel på träningsprogram. (bil. 3) 
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D) Tester och uppföljning 
Tester och uppföljning kopplas direkt till prestationsanalysen. Att rätt kvaliteter mäts, 
kvaliteter och förmågor med koppling till prestation (aktuell idrottsgren). Vidare 
redogörs för vilka metoder som används vid träning och tävling avseende analyser av 
såväl teknik som prestation.   

 

26.  Val av objektiva tester och uppföljning för viktiga fysiska 
delkapaciteter, utifrån individuell utveckling samt idrottens 
specifika behov.  

Vi testar alla landslagsfäktare två gånger per år på landslagsläger i följande moment: 
 
Aerob förmåga 
3000 m löpning 
 
Anaerob förmåga 
Brutalbänk 
Chins (herrar) 
Dips 
200m sprint 
 
Styrka 
1 RM knäböj 
Gripen höger och vänster (greppstyrka) 
Chins (damer) 
 
Power 
5m , 10m och 30m sprint  
Vertikalhopp 3 varianter (Sq Jump, CMJ, CMJa) 
 
Vad gäller aerob förmåga vill vi få ner alla fäktare på rimliga nivåer vilket vi har ansett 
vara under 12 min för herrar (slutmål under 11.15min) och under 13 min för damer 
(slutmål under 12.30 min) på 3000m löpning. Uppnår fäktaren detta vill vi att 
löpträningen ska vara mer sprintinriktad då speed kanske är den viktigaste enskilda 
fysiska förmågan under förutsättning att alla andra fysiska förmågor uppnått en viss 
lägstanivå.  
 
Vad gäller anaerob förmåga skulle det vara önskvärt med ytterligare ett anaerobt test 
för underkropp då befintliga tester är överkroppsfokuserade. Ett fäktspecifikt 
anaerobt test med randomiserat blinkande lampor är under framtagning med 
Bosönlabbet men har stannat av då varje delnivå inte kan summera till samma antal 
och då är testet inte jämförbart: Fäktning – Dropbox. Uppge e-mailadress så ger vi 
er åtkomst till nyssnämnda länk.   
 
Vad gäller styrka vill vi att alla fäktare lyfter sin vikt x 1,25 för damer respektive sin vikt 
x 1,5 för herrar i knäböj för att kunna få ut mesta möjliga från sin powerträning då 
forskaren Newton m.fl. visat att maxstyrka ger lika för mycket för powerträning som 
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powerträning i sig självt innan man uppnått en viss lägstanivå. I studien rörde det sig 
om herrar som lyft sin vikt x 1,3 i knäböj vid studiens början och sin vikt x 1,6 vid 
studiens slut som fick ut lika mycket i powertester som gruppen som bara körde 
powerträning. Slutsatsen var då att se till att uppnå en viss lägstanivå i styrka innan du 
börjar med powerträning.  
 
Vad gäller power vet vi att alla elitidrottare med bra power är starka (hög 
maxstyrkenivå) men vi vet att alla som är starka inte per automatik har bra power. 
Med andra ord gäller det att få power i de fäktare som är eller gjorts starka. För detta 
krävs att man implementerar följande moment i sin träning: 
 

• Sprint med motstånd 
• Sprint  
• Accelerationsträning 
• Fortsatt maxstyrketräning 
• Ballistisk träning (squat jumps, trap bar deadlift jump etc) 
• Löpskolning och annan rörlighet (för att med rörlighetens hjälp förflytta sig 

snabbt) 
• Plyometrisk träning 

 
För att få mer fokus på ovanstående punkter har lagt till och viktat om de fysiska 
aspekterna i fysprofilen med en större inriktning mot power och speed, se Bilaga X.  
 
Vi har sett att det sammanlagda fysindex som fås fram i fysprofilen korrelerar starkt 
med svensk ranking i herrvärja. Herrvärja är det deltagarmässigt största vapnet där 
tentativa slutsatser av detta slag är möjliga. 
 
För att på ett enkelt sätt kunna genomföra tester på regelbunden basis på klubbnivå 
har vi tagit fram bifogat testprotokoll, se bilaga X. Genomslaget på klubbnivå har varit 
ytterst begränsat men vi jobbar ständigt med att få klubbarna att inse att det inte 
behövs dyr utrustning för att enkelt följa vilken progression en fäktare gör i sin 
fysträning.  

 
 

27. Val av tester av viktiga tekniska, grenspecifika 
färdigheter/moment. 
 
Vi har, förutom de SOK-tester vi använder regelbundet på våra landslag, även startat 
utvecklingen av rena fäktspecifika tester i samarbete med Bosölaboratoriet. 
 

 

28. Beskriv de metoder som används vid träning och tävling 
avseende analyser av såväl teknik som prestation, samt vem 
som jobbar med analyserna och även vem som förmedlar till 
aktiva och tränare. När och hur mäts förbättringar? Beakta 
den naturliga variationen. Det är den naturliga variationen som 
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vi alla har när vi idrottar. Känner man inte variationen kan man 
inte med säkerhet säga om det sker en utveckling. 
 
Varje fäktare får en egen inloggning till fysprofilen och kan gå in och hämta sina resultat 
efter genomfört testtillfälle. Testresultaten skrivs också in i Excel där tränarna lätt kan 
jämför sina adepters tidigare resultat. Vi har också en utvecklingstrappa som anger 
önskvärda nivåer i respektive ålderskategori. Svenska Fäktförbundets fysansvarige lämnar 
för de som vill personlig återkoppling och tar fram träningsprogram för de individer som 
saknar denna funktion i föreningen.  
 
Respektive förbundskapten eller den personlige tränaren (varierar mellan individer) är 
ansvarig för att ge återkoppling på såvål individens träningsprestationer som tekniska 
prestationer vilka båda dokumenteras i Athlete Analyzer.  
 

 

29. Exempel på och när i tid olika tester/värderingar ska 
genomföras och följas upp under träningsåret, såväl generella 
som grenspecifika tester. Angivna tester bör vara 
standardiserade samt hålla hög validitet och reliabilitet. 
(Valida tester = tester som mäter det som avses mätas. 
Reliabla tester = testerna är standardiserade och kan 
genomföras av olika testledare, på olika platser).   
 

Vi testar som ovan nämnt alla landslagsfäktare två gånger per år (sedan fyra år 
tillbaka)  
 
Testerna vi genomför kräver utrustning och därför har vi infört mer klubbspecifika 
tester som kan genomföras på klubb utan särskild utrustning. Testerna är: 

• Beeptest 
• Chins 
• Stående längd 
• Tre stående längd i följd 
• T-test 
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E) Tränings- och tävlingslära för 
prestationsutveckling 

30. Har Er idrott en förankrad och implementerad 
Utvecklingstrappa som träning och tävling i olika åldrar utgår 
ifrån? Om ja, bilägg denna.  
 

 
 
Vi har tagit fram en ny utvecklingsmodell i Svensk Fäktning, se bifogad figur och 
disposition  
 

• Cotés modell "Developmental Model of Sport Participation" 
• Utvecklingsmodellen arbetade vi fram i samarbete med idrottspsykologen Johan 

Fallby. Utvecklingsmodellen utgår ifrån 
• Johan Fallbys Växthusmodell för en god idrottsmiljö 
• Självbestämmandeteorin och transformerande ledarskap (transformational 

coaching) 
• RF:s strategi 2025 där vi rör oss från triangel till rektangel  

 
Principerna för modellen har förankrats i förbundet genom en heldagskonferens på 
Bosön under hösten 2020 med tränare och idrottsansvariga på förbunds- och 
föreningsnivå samt under en heldag för föreningsledare i mars 2021. Modellen har 
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bildat  utgångspunkten för hela uppbyggnaden av vår utbildningsplan för tränare och 
även påverkat vår utbildningsplan för föreningsledare i hög grad.  
 
Mycket kommer förändras i och med utvecklingsmodellen men redan nu har vi ett 
pilotprojekt under kvartal 1 2021 med detaljplanerade lektioner för nybörjare (7-9 år) 
som kommer att huvudfokusera på rörelseglädje och att utveckla idrottaren i 
enlighet med Coté innan huvudfokus på att utveckla fäktaren i ungdomsåren tar vid. 
Vi fortsätter nu i vår också detaljplanerandet för kommande terminer efter 
nybörjarterminen med fortsatt rörelseglädje i fokus samt att utveckla idrottaren.  
 
Med allt detta sagt är vi ödmjuka inför att det tar lång tid att implementera en ny 
utvecklingsmodell på djupet i alla föreningar. Vår tidigare utvecklingstrappa som 
byggde på LTAD-modellen och i vissa avseenden var lättare för föreningarna att ta till 
sig tog lång tid att sprida på ett sätt so faktiskt påverka praktiken i föreningarnas 
idrottsliga verksamhet. 
 

31. På vilket sätt är er utvecklingstrappa och Er tränings- och 
tävlingslära kopplad till Er utbildningsstruktur och era 
tränarutbildningar?  
Utvecklingstrappan som vi nu kallar utvecklingsmodell för att komma bort från 
triangeltänket som lätt uppstår vid illustrerandet av trappor är kopplad till 
tränarutbildningen på så sätt att vi har skapat en digital förkunskapskurs kring 
åldersanpassad fysträning innan man ens får gå Steg I utbildningen i gruppträning 
av fäktare. Hela utbildningsstrukturen är i sig totalt omarbetad med hänsyn till 
den nya utvecklingsmodellen som är under utveckling, se Bilaga 5. 
Förkunskapskursen understryker betydelsen av vårt nyvunna motto "Utveckla 
idrottaren innan du utvecklar fäktaren" och ger också en förståelse till all den 
rörelseglädje och fys som framöver ska förekomma de första åren i en fäktares 
utbildningsresa. Det passar extra bra in i fäktning som är en senmognadsidrott. 
När tränarna väl kommer rent fysiskt till sin första Steg I utbildning kommer vi ha 
praktiska moment som knyter an till Tonkonogis bok och förkunskapskursen. 
Dessutom är utbildningen "Fäktträning i grupp" ett helt nytt koncept sedan 
sommaren 2020 då vi fokuserar på gruppen och inte individen genom det gamla 
lektionerandet som sker när man ger fäktarna lektion (en och en i taget).  
 
Vidare kommer vi att låta några tränare gå kurs som Johan Fallby anordnar för att 
praktiskt kunna tillämpa allt om växthusmodell, transformerande ledarskap och 
självbestämmandeteorin i praktiken.  

 

32.  Jobbar Ni med de aktiva med stöd av individuella 
utvecklingsplaner eller andra mallar? Om ja, bilägg dessa.  
Individuella utvecklingsplaner tas fram för de som befinner sig i något av SOK:s program, 
Talang 2022 eller Topp och talang. Inför varje säsong ska samtliga av de aktiva i våra 
seniorlandslag komma överens med sin personliga tränare och förbundskapten om en 
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lämplig säsongsplanering som redovisas på överenskommet sätt, till exempel i vårt nya 
träningsverktyg Athlete Analyzer (som vi behandlar under flera andra frågor).  
 
Ett exempel på en periodisering och träningsplanering för herrvärjans seniorlandslag finns 
i bilaga 6.  

33. Vem / vilka ansvarar för aktiva i olika åldrar, deras planer för 
träning och tävling samt deras utveckling? (hemmatränare, 
förbundskaptener)  
Generellt: 
U17 Hemmatränare, förbundskaptener fungerar rådgivande på läger och tävlingar.  
U17 Hemmatränare, förbundskaptener fungerar rådgivande på läger och tävlingar.  
Senior Förbundskaptener i samarbete med hemmatränare 
 
Undantag för aktiva i SOK-program. Där ansvarar vår programansvarig Pontus Weman Tell 
(även fyshandläggare) för utvecklingsplanerna i samarbete med hemmatränare. 
Hemmatränare har stort inflytande på upplägget.  

 

34.  Hur kopplas tränings- och tävlingslära i Er idrott till 
prestationsutveckling, till tydliga förbättringar i prestation på 
tävling/match? 
I matrisen nedan framgår hur en seniorlandslagsfäktare generellt ska lägga upp sin 
tränings- och tävlingslära för att uppnå resultat: 
 

 
 
Boxarna i diagrammet ovan anger de viktigaste färdigheterna att träna för en elitfäktare i 
världsklass och vi kräver av alla landslagsfäktare att de tränar tillräckligt mycket i alla 
boxar.  
 
Vi har som krav att alla landslagsfäktare senior: 
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• Tränar cirka 1000 h / år 
• Har minst, eller är tydligt på väg mot, minst 6 i SOK-fysindex.  

 
Vi har som tydlig målsättning att alla landslagsfäktare senior, ”Topp-8”:  
 

• Finns i en elitmiljö med tillräcklig kompetens på tränarsidan och tillräcklig starkt 
assautmotstånd för fortsatt prestationsutveckling som senior.  

• får individuell lektion mellan 3-5 ggr per vecka.  
• Har en löpande kontakt med respektive FK angående träning och tävling.  
• Lämnar träningsplanering inför varje säsong med 1000 h / år inplanerat. Vi 

rekommenderar starkt Athlete analyzer som planeringsverktyg. Där kan 
klubbtränare/FK både dela ut uppgifter och se när fäktare markerar träningspassen 
som genomförda.  

 
Nedan listar vi mer konkret hur tränings- och tävlingslära kopplas till prestationsutveckling 
på fäktpisten: 
 
Med aerob träning förbättras konditionen vilket gör att en fäktare orkar träna mer samt 
orkar hålla ut en hel tävlingsdag och prestera även i slutet av dagen när de viktiga 
matcherna utspelar sig. 
 
Med anaerob träning orkar vi prestera bättre och längre utan syre till musklerna vilket gör 
att vi får ett benarbete med högre intensitet och att fäktaren håller ut under hela 
fäktmatchen. 
 
Med hög accelerationsförmåga och explosivitet kan en fäktare sätta avgörande attacker 
som skiljer sig mot en långsam och mindre explosiv fäktare.     
 
Vi har sett en direkt korrelation mellan nivån på allmänfys och svensk  
ranking i herrvärja och är övertygade om att det har stor betydelse i alla fäktslag och bägge 
könen. Därför tester vi de aktiva två gånger om året i fysprofilen. Parallellt med detta har vi 
tittat på att ta fram fäktspecifika tester men kommit fram till att vi måste ha en justerad 
fysprofil i botten. Detta har resulterat i fler aspekter i fysprofilen som har med anaerob 
förmåga och explosivitet att göra då vi ser att t.ex. kondition och styrkeuthållighet har en 
gräns för vad det tillför i prestationsutveckling. I bilaga X1 (kadett) och X2 (junior) ser vi den 
justerade fysprofilen som börjat användas framgångsrikt på herrvärjalandslaget för 
kadetter och juniorer i värja. Vi har också anpassat optimalt resultat beroende på vilken 
ålder fäktaren har.  
 
Vi har också utvecklat ett fäktspecifikt anaerobt test i samarbete med Bosönlabbet men 
testet har skjutits upp i väntan på att lampornas randomisering kan summera till lika 
många blinkningar per nivå för att göra testet jämförbart från gång till gång och mellan 
individer.  
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35. Inom vilka områden, med vilka resurspersoner och när 
bedriver ni spelarutbildning /utbildning av aktiva? 
Förbundskaptener leder fäktarutbildning gällande videoanalys och taktik. Vi har också en 
fysansvarig, Pontus Weman Tell, som leder fysträningen och utbildningen kring densamma 
för landslagen.  
 
Vi bedriver även regelbundet fäktarutbildning med hjälp av RF resurser under våra 
gemensamma träningsläger. Detta kan till exempel gälla fysioterapi eller nutrition.  

36. Vilket supportteam inom olika kompetensområden finns runt 
landslagsverksamheten, tillgängliga för vilka? Resurser, 
specialister, medicinskt råd och övrig service.  
Vi tillhandahåller ett antal individstöd inom olika kompetensområden till våra 
landslagsaktiva. Dels rör det sig om RF:s resurser (idrottspsykolog, dietist, fysioterapi etc.), 
men även egna stöd inom fysträning och videoanalys. De finns sammanfattade i bilaga 7. 

37. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till 
framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 åren? 
Senaste fyra åren: Anaerob och aerob kapacitet, betydelsen av båda. Systematiken som 
utvecklats för taktisk och teknisk analys. Stödpaketet (medaljplattformen) som utgår ifrån 
en helhetssyn på den aktive. 
 
Kommande åtta åren: Få organisationen att fungera så att alla delar samverkar och alla är 
medvetna om den helhetsstrategi som ligger till grund för vår landslagsverksamhet och 
verksamt bidrar. 

 

38. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, 
gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med andra 
nationer)? 

 
Vi kan se att på fysplanet närmar vi oss och är i vissa fall ikapp internationell elit, särskilt 
vad gäller de yngre landslagen. Fäktare kommer bättre förberedda in i landslagen då 
fyskraven blivit en naturlig del i Svensk Fäktning. Det finns dock mycket mer att göra. Att 
införa klubbspecifika tester har vi inte lyckats med alls och är därför prioriterat framöver. 
 
Vi kan också se att de stora fäktnationerna (Italien, Frankrike, Ungern,Ryssland, Korea, USA 
t ex) oftast börjar ta större kliv än vi från åldrarna U17och uppåt. Då tas fäktarna ofta in i ett 
centralt landslagssystem och får sparra med de bästa seniorerna (exempelvis tränar de 
bästa ungerska U17-fäktarna två gånger per vecka med seniorlandslaget i Budapest).   
 
Rätt sparring är överhuvudtaget en ödesfråga för oss. Om våra fäktare inte får möta 
motstånd i världsklass har de svårt att själva ta steget till den högsta nivån. Vi behöver 
fortsätta att bygga ett nationellt träningslägersystem för alla landslag, samtidigt som vi 
utvecklar ett system för träningsläger utomlands. Vi bedömer att 50 träningslägerdagar per 
år krävs för att våra seniorer ska kunna komma upp i den nödvändiga träningsmängden 
om cirka 1 000 timmar per år.  
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39. Karriärövergångar och progression för aktiva är en utmaning. 
Vem bevakar och ansvarar för detta och hur jobbar ni med de 
frågorna kopplat till nationella förutsättningar så som 
utvecklingsmiljöer, tävlingssystem och internationella 
erbjudanden? 
 
Som litet förbund med begränsade resurser har vi valt en modell för dessa frågor där den 
aktive tillsammans med sin tränare och (elit)förening har huvudansvaret. De aktiva är 
förhållandevis få och behoven skiljer sig så mycket att helhetslösningar från förbundets 
sida riskerar att bli väldigt ineffektiva.  
 
Vi vet däremot att svenska fäktare nästan uteslutande tänker sig en karriär baserad på 
akademisk utbildning och det är därför centralt för oss att etablera våra elitmiljöer på 
platser där det finns goda möjligheter till det. Såväl i Göteborg som Stockholm finns bra 
universitet med RIU-status, vilket möjliggör för de aktiva att kombinera studier med 
elitidrott.  
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F) Utvecklingsmiljö, fokus på 
idrottsgymnasier 

 

42. Beskriv era förutsättningar för nationell träning och tävling 
inklusive anläggningstillgång och utrustning?   
 

Tidigare har Svenska Fäktförbundet via ett samarbete med militären kunnat ha 
kostnadseffektiva träningsläger på militärförläggningar, där samlingarna oftast skedde på 
Kungsängen. På militärförläggningarna hade vi möjlighet att samla samtliga våra landslag 
gemensamt vilket även underlättade gemensam ”spelarutbildning” för hela landslaget.   
 
Idag har vi övergått till en lösning där vi håller våra läger i föreningslokaler. Detta har 
fördelen att anläggningarna är välanpassade för fäktning, men lokalerna är sällan så stora 
att det är lämpligt att hålla läger för samtliga grenar på samma ort. Vi har emellertid 
fortsatt tidvis möjlighet att vara på militäranläggningar, vilket vi främst utnyttjar till 
landslagsgemensamma läger för fysträning- och testning.  
 
Gällande tävlingar:  Svenska Fäktförbundet och de regionala distriktsförbunden samt vissa 
föreningar disponerar tävlingspister och materiel för tävlingar (flyttbara pister och vindor). 
Detta gör att tävlingar kan arrangeras i princip i hela landet. Dessa lånas ut vid behov till 
lokala tävlingsarrangörer. SvFF har tidigare år stått värd för såväl världscuptävlingar som 
internationella tävlingar för ungdomar (JVC, ECC).  

 

43. Har SF ett program för prestationsutveckling eller andra 
"utvecklingsmiljöer" som ni bedriver som inte är knuten till viss 
plats?  

Vi har en stödplattform som vi kallar för ”medaljplattformen” som syftar till att erbjuda de 
aktiva så goda individstöd som möjligt inom en rad områden från fysträning till taktik eller 
idrottspsykologi (finns beskriven i detalj i bilaga 8). Tanken är att hjälpa de aktiva med de 
delar av träningen som inte handlar om den ren fäktning.  Inom ramen för detta utnyttjar vi 
dels specialiststöd från RF, men erbjuder även egna stöd för bland annat fysträning och 
videoanalys.  
 
Den videoanalysplattform ”Athlete Analyzer” som vi upphandlat och anpassat till fäktning 
är tänkt att fungera som ett prestationsutvecklingsverktyg där de aktiva ”taggar” olika 
moment i sina matcher när de analyserar dem. Systemet hjälper sedan den aktive och 
deras tränare att göra en statistisk analys av ex vilken typ av aktioner som oftast genererar 
poäng för den aktive eller vilken typ av aktioner som oftast resulterar i poäng till 
motståndaren. På så vis kan systemet hjälpa tränare och elev att utveckla och förfina sin 
taktik.  

44a. Vilka betydelsefulla utvecklingsmiljöer har Ni, med koppling till 
elit- och landslagsverksamheten där det finns ”sparring”, 
gemensam träning och tävling, tränarstöd, tillgänglighet 
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(anläggning o utrustning) året runt o.s.v.? (RIG, NIU, RIU, EVL, 
föreningar, centra)? På vilka orter i Sverige och i andra länder har 
Ni etablerat dessa miljöer?  

I Sverige finns ett par träningsmiljöer med tillgång till hall, gym, anställd personal osv. 
Dessa finns företrädelsevis i Göteborg och Stockholm men platser med delar av dessa 
funktioner finns även på andra ställen i landet. Det är dock i Göteborg och Stockholm som 
centra finns med en kritisk massa fäktare som är långsiktigt utvecklingsbar.  
 
Både i Göteborg och Stockholm finns möjlighet till anpassad studiegång från gymnasium 
upp till universitetet (NIU och RIU). De allra flesta fäktare på elitnivå, både historiskt och 
nu, är individer som tänker sig fortsatta studier på akademisk nivå.  
 
Baserat på klubbars samarbeten internationellt finns från dessa orter (Göteborg och 
Stockholm) etablerade utbyten där fäktare har möjlighet att träna i internationella miljöer 
så som Köpenhamn, Padoa/Livorno och Estland.  

 

44b. Nuläge RIG och/eller NIU  

Hur många och vilka är Era gymnasiemiljöer RIG och/eller NIU 
idag? 
 

Vi har NIU på följande orter: 
• Göteborg – Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet 

• Kalmar - Kalmarsunds Gymnasieförbund 

• Karlskrona - Ehrensvärdska gymnasiet 

• Linköping - Linköping Fria Läroverk 

• Solna - Solna Gymnasium 

• Stockholm - Stockholms Idrottsgymnasium 

• Uppsala – Celsiusskolan 

 
Under 2020 initierades ett arbete att strukturera arbetet för effektivare utnyttjande av NIU i 
landslagsverksamheten. Framöver tror vi att idrottsgymnasieverksamheten kommer att 
utgöra en stomme i vår framtida landslagsverksamhet på ett än mer tydligt sätt än hittills. 

 

 

 

 
Ort Gren Antal 

pojkar 
Antal 
flickor 

Antal lärare 
män/kvinnor/anställningsgrad 

  Antal 
sökande 
pojkar per år 

Antal 
sökande 
flickor per år 

Göteborg Florett 0 0 Under uppstart! 
Sannolikt två manliga tränare 
med 10% vardera 

 5? 3? 
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Kalmar Värja  1 Under avveckling  - - 

Stockholm Värja 8 2 Två manliga tränare 10% 
vardera 

 3 1 

Solna Florett 
och Värja 

9 2 En manlig tränare 50% på NIU  5 2 

Karlskrona Värja 6 2 En manlig tränare 50% på NIU  3 1 

Uppsala Värja 1 1 En kvinnlig tränare, ca 10% på 
NIU 
 

 1 1 

 

 

44c. Sedan NIU infördes 2011 har RIG/NIU-systemet blivit mycket 
större. 
Hur har er tillväxt genom åren sett ut avseende antal elevplatser i 
systemet?  
 

Antalet elever på fäktgymnasier har tredubblats på det senaste decenniet.  
 

44d. Utifrån det senaste mästerskapet EM, VM, OS eller 
Paralympics. Hur många, kvinnor respektive män, har en bakgrund 
från ert/era RIG- och eller NIU? 
 

Med stor variation mellan enskilda år har cirka en fjärdedel av de fäktare som tas ut till 
mästerskap bakgrund på fäktgymnasier.  

 

44e. Hur mycket resurser per år, personella respetive monetära, 
lägger Ni på er idrottsgymnasieverksamhet i dagsläget? 
 

Vi har i dagsläget inga ekonomiska resurser från förbundets sida att lägga på 
fäktgymnasier. Kanslipersonalen bedöms lägga ca 5 % av en heltidstjänst på arbete som är 
relaterat till fäktgymnasier. 
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45. Framtidens nya idrottsgymnasiesystem 
a) Hur resonerar Ni gällande förslaget om det framtida idrottsgymnasiesystemet 

(givet att förslaget i stort går igenom)? 

- Hur skulle Ni vilja designa ert nya idrottsgymnasiesystem avseende centralisering 
vs decentralisering? 

 
Vi har förmodligen ett elevunderlag för 2-3 riksidrottsgymnasier. Dessa bör placeras i 
Göteborg och Stockholm där det finns både tränarkompetens, starka föreningar och skolor 
med en tydlig elitidrottsprofil, Katrinelund/Bernadotte (Göteborg) och Solnagymnasiet och 
Stockholms Idrottsgymnasium (Stockholm).  
 
Vi tror att fäktare som har elitambitioner förr eller senare gagnas av en flytt till någon av 
dessa orter. Gymnasieåldern är passande för en sådan flytt. På sikt kan ett system med RIG 
på dessa orter också stärka de elitföreningar som redan finns. 

 

  
- Hur tänker Ni kring samverkan med andra SF gällande resursoptimering på de 

orter Ni vill förlägga Ert/Era ”nya” idrottsgymnasier? 
 

Vi ställer oss mycket positiva till samverkan med andra förbund gällande alla mindre 
idrottsspecifika moment som generell fys, kost, mental träning etc. I Göteborg på 
Katrinelunds- respektive Bernadottegymnasiet finns en mycket stark elitidrottsprofil och 
många idrotter. Skolan är i dagsläget fullt inställd på att bli en av de ledande inom det nya 
idrottsgymnasiesystemet. Via ett samarbete med Idrottshögskolan (på GU) finns tillgång 
till labb och specialistkompetens.    

 
- Med vilka SF/idrotter och med vilka orter kan det i så fall vara aktuellt att 

samverka? 
Göteborg och Stockholm är de orter som lämpar sig bäst inom ramen för det nya RIG-
systemet. Dels, som redan nämnts, finns samtliga elitföreningar inom fäktsporten på dessa 
orter, dels finns redan stora idrottsgymnasier med NIU-verksamhet med fäktning inom 
ramen för sina verksamheter.  
Vad gäller lämpliga samarbetspartners bland andra SF/idrotter tänker vi att utifrån 
fäktsportens kravprofil vad gäller fysisk kapacitet är den idrott som ligger närmast 
Taekwondo. Man kan även tänka att andra kampsporter såsom karate, brottning och 
boxning kan vara av intresse, men även badminton ligger förhållandevis nära.   
Det videoanalysprogram som vi idag använder inom svensk fäktning är specialiserat och 
inriktat mot just kampsporter och används också av Svensk Judo och Karate Sweden.  

 

- Vilket behov har ni av samverkan med föreningar på orten? 
Samverkan med de lokala föreningarna är avgörande. Fäktarna är i hög grad beroende av 
den lokala föreningen för den träning de bedriver utanför skolans regi och det ter sig 
mycket sannolikt att RIG delar tränare med de lokala klubbmiljöerna. Även genom att 
skolorna med stor sannolikhet inte kommer att förfoga över egna salar byggda för 
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fäktträning kommer RIG-skolorna att behöva ett välfungerande samarbete med de lokala 
klubbarna.  

 
b) Vilka krav har Ni behov av att ställa på de framtida huvudmännen utifrån… 

 

- idrottslig utveckling? 
Huvuddelen av den träning som kommer att bedrivas inom ramen för RIG kommer handla 
om fys, rehab, prehab och teknik (lektionsfäktning). En mindre del kommer röra sparring. 
Det är därför av vikt att huvudmannen har lokaler och kompetens inom de förra områdena.  

 
- studieflexibilitet? 
Möjlighet till en anpassad studiegång förefaller viktig och möjligheten att kunna få ledigt i 
samband med tävlingar och träningsläger är central. Om det inom det nya RIG-systemet 
kommer finnas möjlighet för elever att läsa sin gymnasieutbildning på 4 år istället för på 3 
är detta någonting som vi ställer oss mycket positiva till.  
Sett över en normal fäktsäsong kan man med fog räkna med att en typisk RIG-elev inom 
fäktsporten kan behöva vara ledig mellan 3 och 6 skolveckor.   

 
- boende, transporter, resursstöd (fysiologi, idrottspsykologi, medicin)? 
De elever som flyttar hemifrån för att gå på RIG kommer behöva få hjälp att lösa sin 
boendesituation. Resursstöd, speciellt i form av idrottspsykologi och fystränare upplever vi 
som centralt. Särskilt området idrottspsykologi bedömer vi är något som skulle kunna 
skänka ett stort mervärde.   
 

46. Framtida förväntad nationell och / eller internationell utveckling 
inom 6-8 år; prognos och möjligheter? 

Vi får en naturlig centralisering av elitfäktningen i Sverige. Fäktgymnasier med nationell 
antagning får duktiga fäktare i gymnasieåldern från mindre klubbmiljöer att flytta till 
Göteborg respektive Stockholm. Detta kommer skapa starkare elitföreningar som i högre 
grad än idag kan stödja elitaktiva fäktare genom sin allt starkare ekonomi. 
RIG kommer i allt väsentligt utgöra slussen för yngre fäktare in i de seniora 
landslagstrupperna, inte minst genom att dessa utbildningar väsentligt underlättar för de 
aktiva att tidigare nå de 1000 träningstimmar som bedöms nödvändigt för en senior 
fäktare på elitnivå. Inom ramen för RIG ser vi också att fler fäktare ges möjlighet att komma 
i kontakt med spetskompetens inom områden som fysiologi, idrottspsykologi och 
nutrition.    

 
Det internationella tävlandet och erfarenheter baserade på internationella träningsläger 
kommer påbörjas i en tidigare ålder.  
 
För 20 år sedan fanns, bortsett från solitära tävlingar, enbart JVC-touren (U20) för fäktare 
som ännu inte nått senior ålder. Numer finns, förutom just JVC-touren också en 
motsvarande serie för åldersklassen U17, European Cadet Circuit (ECC). De senaste åren 
har den Europeiska Fäktkonfederationen på prov startat en liknande tävlingsserie för 
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åldersklassen U14, kallad ”U14 Pilot Project European Circuit”. Den internationella 
utvecklingen pekar alltså på ett ökat tävlande i organiserad serieform för allt yngre fäktare.  
Genom att skapa tillräcklig rutin och erfarenhet för att få bättre internationella resultat 
redan på juniornivå, ökar man möjligheten att fäktarna ska ha tillräcklig inre motivation för 
att träna så mycket som krävs och i förlängningen se det som naturligt att skjuta lite på 
t.ex. sin akademiska och/eller civila karriär.   

 

47. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till 
framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 åren?  

 
• Bättre juniorer och kadetter. Det är centralt att höja våra internationella resultat redan 

på kadett- och juniornivå för att fler ska vara tillräckligt motiverade för att lägga ner både 
den tid (ca 1000 träningstimmar/år) och pengar (en elitsatsning på fäktning kräver alltid en 
större ekonomisk egeninsats) som krävs för att etablera sig som seniorfäktare. För att 
kunna genomföra en sådan satsning krävs inte sällan ett deltidsjobb och att den civila 
karriären skjuts några år på framtiden, beslut som väsentligen underlättas med starka 
juniorresultat i ryggen. Ett av flera viktiga verktyg här blir de nya RIG skolorna som 
möjliggör för våra bästa kadett/juniorfäktare att ytterligare spetsa till sin satsning.  

• Starkare utvecklingsmiljöer/sparring på hemmaplan. Vi kommer, som vi har nämnt i 
flera andra frågor, försöka styra den seniora elitfäktningen mot de största klubbarna i 
landet.  Dels med hjälp av idrottsgymnasier i anslutning till dessa föreningar som bidrar till 
att fler duktiga unga fäktare flyttar till en större förening.  

• Tidigare ökning av träningsmängd.  För att konkurrera i världseliten menar vi att det 
krävs en träningsmängd kring 1000h/år som senior. För aktiva som inte är vana vid den 
typen av ansträngning är emellertid skadeproblematik sannolikt. Genom förstärkta 
idrottsgymnasier, tydligt kopplade till våra starkaste sparringmiljöer hoppas vi i framtiden 
kunna slussa fäktare in i landslaget. Tack vare träningsupplägget på dessa 
idrottsgymnasier ska det bli möjligt att öka de aktivas träningsmängd mer i tidig ålder än 
tidigare generationer.  

48. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, 
gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med andra nationer)?  
 

Enligt våra omvärldsanalyser (bil. 8). har ett flertal av världens främsta fäktnationer 
(Frankrike, Ryssland, Sydkorea, Japan) ett nationellt center i huvudstaden dit alla 
seniorlandslagsfäktare flyttar och tränar på heltids som professionella idrottsutövare. De 
frikopplas då från träningen på sin klubb även om de i de flesta fall fortsätter att 
representera klubben på nationella tävlingar. De får en ny personlig tränare av förbundet.  
 
Andra länder som är världsledande (Ungern, Italien) eller strax under (Tyskland) har valt en 
decentraliserad lösning där klubbarna står i centrum och där de personliga tränarna 
kvarstår som huvudansvariga för utvecklingen. Där samlas landslagen ett antal dagar per 
år (minst 50) men övrig träning sker i klubbmiljön. I Ungern samlas landslaget exempelvis 
för gemensam sparring i Budapest två gånger per vecka.  
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Svensk fäktning har valt att satsa på den senare av de två modellerna. Dels har vi inte 
ekonomiska resurser för ett nationellt centraliserat system, dels uppfattar vi ett motstånd 
bland våra ledande klubbar och deras tränare mot ett sådant system. Också i framtiden är 
det klubbarna som behöver utbilda fäktarna ändå upp i 20-årsåldern och ett nationellt 
centraliserat system skulle kräva deras villiga medverkan för att fungera.   
 
Vi ser emellertid ett allt större behov av att stärka den vardagliga träningsmiljön för våra 
fäktare. Även om vi tror att det inte är möjligt vare sig ekonomiskt eller ”politiskt” att 
etablera ett centraliserat träningssystem i Sverige i närtid ser vi ett ökat behov av få fler av 
våra toppfäktare att träna tillsammans till vardag för att få tillräckligt hög kvalitet på sin 
träning. Det blir viktigt framöver att försöka styra den seniora elitfäktningen till ett fåtal 
klubbar.  

49. Större nationella eller internationella förändringar som påverkar 
Era Utvecklingsmiljöer?  

Reformen av riksidrottsgymnasierna har potential att påtagligt förbättra våra 
utvecklingsmiljöer på några platser runt om i landet. Förbundet har tidigare varit skeptisk 
till reformen, delvis för att det slår undan benen för lokala klubbar, men vi vill betona att 
den också för med sig stora möjligheter för oss. De nya idrottsgymnasierna kan bidra till att 
lovande fäktar flyttar till de större föreningarna i landet, vilket ger en naturlig centralisering 
av sparringmiljön där fler av våra landslagsaktiva kan träna tillsammans till vardags. 
Dessutom skapar de förbättrade träningsmöjligheter i gymnasieåldern som reformen 
innebär större förutsättningar för starka kadett- och juniorresultat, vilket vi ser är viktigt för 
att motivera fäktare att prioritera sin fäktning som seniorer och skjuta något på sin civila 
karriär.  

 
Fäktningen har också slutat att klassificeras som ”militär idrott” i Sverige.  Tidigare har vi 
använt ett samarbete med militären för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda en 
god sparring- och utvecklingsmiljö för våra landslag med ett större antal gemensamma 
träningsläger på militärförläggningar. Detta är inte längre möjligt. För att skapa en 
realistisk kostnadsbild för både fäktare och förbund krävs då att träningen i den egna 
klubbmiljön istället stärks. Dels ur ett sparringperspektiv och dels genom att delar av de 
expertkompetenser som kunde tillhandahållas gemensamt på förbundslagrena istället kan 
tillgodoses av klubbarna. Till exempel vill vi försöka utveckla klubbarnas egen kapacitet att 
bedriva den typen av videoanalysgenomgångar som förbundskaptener annars gjort på 
förbundsgemensamma läger och ge tillgång till individuell handledning inom fysträning 
eller idrottspsykologi. Mer om detta under punkt 61 och 62.   

50. Övriga individuella förutsättningar som påverkar aktiva i dessa 
Utvecklingsmiljöer: Ekonomi, boende, utbildning, arbete etc?  

Det här är ett outvecklat arbete inom Svensk fäktning. För en sport som fäktning är det 
naturligtvis mycket svårt att kombinera en heltidssatsning på elitidrott med en el 
heltidsutbildning eller en civil karriär. En kombination av deltidsarbete, förlängd studietid 
och SOK-stöd är det vanligaste sättet som våra aktiva har löst det hittills. De fäktare som 
har befunnit sig i SOK-program har fått hjälp av SOK i dessa frågor.  
 
Fäktningen kostar som mest i en ålder då de aktiva har som minst pengar. I brist på 
finansiella medel i förbundet för att stödja de aktiva krävs förutom att man tränar i 
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tillräcklig utsträckning stöd från familj. Dessutom krävs sannolikt att man arbetar deltid 
eller i alla fall är beredd att skjuta fram tidsplanen för sin civila karriär. För att motivera de 
aktiva till att göra den typen av livsval är, som vi påpekat tidigare, starka juniorresultat 
viktiga.  

51. Övrigt ni vill nämna angående era 
utvecklingsmiljöer/utrustning? 
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G) Tränarutveckling 
Engagerade, kompetenta och närvarande tränare är avgörande för all idrottslig utveckling, 
inte minst inom elitidrott. Tidigare har det pratats om såväl tränarutbildning som 
tränarkompetens. Vi väljer nu att höja blicken och prata om tränares utveckling, vilket kan 
handla om allt ifrån mästerskapserfarenhet, mästerskapskompetens till att utvecklas inom 
ledarskap och coaching. Regelbunden fortbildning, möjligheter till omvärldsbevakning 
samt SF:s utbildningsplan för elittränare ligger även under denna rubrik. 

 

52. Hur ser SF:s interna utbildningssystemet för tränare ut? Finns 
detta beskrivet i ord eller figurer, bilägg dessa.  

 
 

Sommaren 2019 inledde Svenska Fäktförbundet utvecklingen mot ett nytt 
utbildningssystem för tränare genom att för första gången arrangera utbildningen 
“Fäktträning i grupp”.  Utbildningssystemet innebär dels en anpassning till de nya 
idrottsgemensamma utbildningarna i SISU:s regi, dels en grundlig reformering av det 
idrottsspecifika, fäktrelaterade innehållet i utbildningen.  
 
Under 2020 formulerade också förbundsstyrelsen ett klart mål att det från 2025 ska finnas 
möjlighet att utbilda sig till fäkttränare på högskolenivå i Sverige. Avsikten är att vårt 
utbildningssystem ska kunna fungera som det specialidrottsspecifika innehållet i en sådan 
utbildning. 
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Den nya utbildningsplanen ska därför  tillgodose fem identifierade behov, förutom att 
fungera bättre med SISU:s utbildningsstruktur: 

 
1. En genomgående röd tråd genom hela utbildningen 

Det tidigare utbildningssystemet vilade på en oklar utvecklingsfilosofi. Inom 
fäktsporten finns det ett antal olika ”fäktskolor” som skiljer sig åt i tekniska 
detaljer och i princip leder fram till olika taktiskt-tekniska fäktstilar. Någon entydig 
svensk fäktskola finns ej då de ledande tränarna genom historien antingen haft sitt 
ursprung i eller utbildats i olika fäktskolor, den franska, den italienska, den 
ungerska, den ryska, den polska, den rumänska … Fram till nu har den svenska 
tränarutbildningen inneburit ett slags ”minsta gemensamma nämnare” i syfte att 
fungera som ett stöd för tränarutbildning i alla föreningar, oberoende av vilken 
skola huvudtränaren tillhör. Nackdelen med denna hållning har varit att det inte 
varit möjligt att presentera ett fullständigt system för utbildning och träning av 
fäktare med fullständiga svar på frågor som ”I vilken ordning ska de olika tekniska 
momenten läras in?”, ”Vilka brister i genomförandet ska accepteras vid ett visst 
utvecklingsstadium eftersom de kommer att rättas till i ett senare skede. Vilka 
brister måste korrigeras?”, ”Hur vet man vilken progressionshastighet som är 
rätt?”.   De mest genomarbetade systemen innehåller djupa förråd av övningar för 
de grundläggande kunskaperna inte minst vad gäller gardställning och fotarbete 
som är svåra att tillämpa utan att man helt och hållet accepterar systemet.  
 
Efter övervägande har SvFF beslutat sig för att överge den tidigare neutrala 
utgångspunkten vad gäller fäktskolor och att istället utveckla en fäktutbildning på 
värja enligt ungersk skola och en fäktutbildning på florett enligt italiensk skola.  
 
Vad gäller värja är konceptet helt klart. Hela utbildningen kommer att byggas upp i 
nära samarbete med Gabor Bognar, huvudlärare i värja vid 
Semmelweissuniversitet under nästan 30 år. Bognar är även huvudförfattare till 
utbildningsmaterialet och kommer att under de första åren anlitas som lärare på 
utbildningarna. Ett antal svenska tränare har utbildat sig i Budapest enligt ungersk 
modell, antingen vid Semmelweiss eller vid FIE:s fäktakademi. Några av dessa 
kommer att utgöra huvuddelen av kärntruppen i den nya kadern av 
tränarutbildare.  
 
På florett hållerupplägget på att ta lika konkret form. Med hjälp av den italienska 
tränaren Tommaso Marchi som är verksam i Sverige och det nära samarbete som 
Svenska Fäktförbundet har med Italienska Fäktförbundet på andra områden är 
målsättningen att implementera den italienska florettutbildningen.  
 

2. Kraftigt höja kompetensen vad gäller undervisning i grupp 
Bristande kompetens att undervisa/träna fäktteknik i grupp på ett inspirerande 
och utvecklande sätt har under senare år alltmer uppmärksammats som ett 
problem inom svensk fäktning. Gruppundervisning som uteslutande metod i 
utbildningen av nybörjare under de första åren och som fortsatt viktig metod i den 
fortsatta träningen är en förutsättning för att nå en verksamhetsnivå där 
föreningarna blir ekonomiskt bärkraftiga och tränarresurserna använts på ett 
optimalt sätt. Enskild undervisning kostar mycket tränartid per aktiv och i 
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nybörjarstadiet blir träningsgrupperna för små för att ha överlevnadspotential på 
sikt. Detta är de mindre föreningarnas onda cirkel. 
 
Gruppträning/grupplektioner – med undantag för benarbete – med en systematisk 
utvecklingstanke förekommer hos en minoritet av föreningarna. Majoriteten av de 
svenska fäktföreningarna är små (<40 aktiva fäktare) och tar enbart in ett fåtal 
nybörjare per termin (<5). Det ligger nära till hands att kompetensen att leda 
gruppundervisning med en tydlig struktur både för det enskilda träningspasset 
och för den långsiktiga utvecklingen är eftersatt. SvFF:s nuvarande 
utbildningssystem är mycket orienterat mot den individuella lektioneringen och 
det hantverk som detta kräver men har mindre fokus på systematisk 
gruppundervisning, något som också påpekats i de större föreningarnas 
återkoppling på de ungdomstränare som utbildats.  
 

3. Öka förankringen av Svensk Fäktnings och svensk idrotts värderingar i 
tränarutbildningen 
En undersökning av ledarkulturen inom svensk fäktning har visat att idrotten 
saknar en gemensam ledarkultur och att värdegrunden inte är så gemensam som 
önskvärt är. Konsekvenserna av detta är att onödiga friktioner och konflikter 
uppstår och att det blir svårare än nödvändigt att skapa gemensam gruppidentitet 
på landslagsnivå för både fäktare och tränare. En av de insatser som identifierats 
för att öka den gemensamma förståelsen av värdegrund är ett ökat fokus i alla 
moment som ingår i Svenska Fäktförbundets tränarutbildning. 
 

4. Större ambitioner i tränarutbildningen – mer än lektionsgivning 
Vagheten vad gäller fäktskola har fått till konsekvens att det inte varit möjligt att 
genomföra de högre tränarutbildningarna på ett optimalt sätt. I princip har 
utbildningen behövt individanpassas beroende på elevens bakgrund och det har 
inte varit möjligt att skapa en systemförståelse genom att utgå ifrån en helhet som 
ska uppnås. De som i framtiden examineras på högre nivåer ska nu kunna 
garanteras grundlig kunskap om ett system för att bygga upp en fullständig 
fäktsalsverksamhet med barn- och ungdomsfäktning, kadett- och 
juniorverksamhet, elitfäktning samt motionsfäktning.  
 

5. Fys- och kompletteringsträning 
Svenska Fäktförbundet har numera en helhetssyn på fysträning. Utifrån kravprofil 
och de riktlinjer som gäller för landslagsverksamheten har en röd tråd ”dragits 
nedåt” och den första utbildningen i fäktfys för barn och ungdomar genomfördes i 
maj 2019. Den första delen av denna utbildning ”fysträning för barn” kommer att 
integreras i den grundläggande tränarutbildningen. 

 
Tidsschemat har blivit något förskjutet på grund av inställd utbildning Lektionsgivning 1 i 
värja sommaren 2020 men bedömningen är att detta inte påverkar planens slutdatum.  

53. Har SF koppling till ett eller flera lärosäten (RIU / EVL?) 
avseende tränarutbildningar?  

 
Nej, det har vi inte. Vi bedömer att vi kommer att bli redo att inleda diskussioner med 
lärosäten från och med 2022 och målet är att det ska finnas en utbildning för fäkttränare på 
högskolenivå från 2025. 
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Just nu fokuserar vi på att höja kvalitén på vår egen utbildningsverksamhet. 

 

54. Långsiktighet och kontinuitet: 
Hur främjar SF hållbara karriärer för tränar, ledare?   
Har SF en ”önskvärd grenprofil / individuell utvecklingsplaner” för 
tränare, ledare? 
Finns det forum inom SF där tränare, ledare möts för fortbildning, 
samt överföring av kunskap och erfarenheter? Var, när och hur 
arrangeras dessa?  
 

Den långsiktiga visionen för vår tränarutveckling är ”Fäktmästare – ett drömyrke”. Vi vill 
öka andelen föreningsanställda tränare som kommer från svensk fäktning och minska 
beroendet av tränare från andra länder. Föreningarnas möjligheter att erbjuda 
konkurrenskraftiga villkor och ständig förbättring av tränarutbildningen för att nå 
internationell nivå kommer därigenom att stå i centrum.  
 
Under 2021 planerar vi som ett första steg att genomföra en utbildning för de som är 
ansvariga för barn- och nybörjarträningen i föreningarna i syfte att ge dem verktyg för att 
konstruktivt följa upp och utveckla verksamheten med tränarna. Avsikten är att successivt 
utveckla vår kompetens så att vi 2024 kan utbilda föreningarnas sportchefer eller de med 
motsvarande ansvar på ett ändamålsenligt sätt. En slutsats vi har dragit är att 
arbetsledningen av chefstränare och tränare kan förbättras genom utbildning av de 
ansvariga. 
 
Målsättningen är att 1-2 gånger om året erbjuda vidareutbildningsdagar för tränarna. En 
sådan dagskonferens genomfördes i december 2020 med den kände tyske tränaren 
Manfred Kaspar. Ett liknande tillfälle bokat i december 2020 med den ungerske tränaren 
Geza Imre fick tyvärr ställas in på grund av pandemin. Vi har också under 2020 genomfört 
en konferens på Bosön om olika utvecklingsmodeller för de aktiva och hur vår modell  ska 
se ut med deltagande av ett stort antal tränare. Den dialogen fortsätter. 
 

 

55. Vilka identifierade behov har Ni avseende gemensamma 
utbildnings- och utvecklingsinsatser (med andra idrotter)? 
Inom vad (ämnesområden) och i samverkan med vem / vilka? 
 

ETU ingår i vår utbildningsplan. Vi ser gärna att fler inom svensk fäktning väljer att gå FTU 
men har svårt att rekrytera intresserade.  De behov vi ser förutom tränarutbildningar gäller: 

• Professionalism i en hybridorganisation med både anställd och ideell 
arbetskraft 

• Ledarskap och personalutveckling i landslagsorganisation 
• Administration i landslagsorganisation 
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56. Vilka är Era framgångsfaktorer inom detta område, nycklar till 
framgång, de senaste 4 åren och de kommande 8 åren? 
 

• Fler kvinnliga tränare 
• Envishet, långsiktighet och tydlig värdegrund. Våra utbildningar behöver 

bli varumärken. 
• Fokus på kvalité och tydliga krav 
• God tillgång till skickliga lärare för tränarutbildningarna 
• Att vi fortsatt har god finansiering för tränarutbildning 
• Ökad ekonomisk bärkraft i föreningar för anställning av tränare för att 

skapa en starkare arbetsmarknad 
 

57. Vilka lärdomar gör ni från de senaste 4 åren på detta område, 
gärna utifrån en omvärldsbevakning (jämförelser med andra 
nationer)? 

 
• Vi anser att vi har fått fortsatt tydliga indikationer på att den strategi vi valt 

med höga ambitioner i ett nationellt system är rätt väg att gå.  
• Vi har också insett att med den höga takten i forskning och utveckling 

inom elitidrotten behöver de seniora fäkttränarna en högskolebaserad 
kunskapsbas för att själva kunna ta ut riktningen och arbeta långsiktigt i 
sin verksamhet. 

 
 

58. Beskriv nuläget gällande tränare på internationell nivå. Antal 
män och kvinnor samt deras utbildningsnivå. 

 
Vi väljer den snäva definitionen att en tränare på internationell nivå har dokumenterad 
förmåga som tränare för fäktare som rankas topp 16 i världen. Vi har i nuläget inga aktiva 
elittränare (tränare som är personlig tränare för fäktare i våra landslag) som kan sägas vara 
på internationell nivå.  
 
Den ende verksamme tränaren vi har i Sverige idag som har internationell nivå enligt 
definitionen ovan är Göran Flodström med bland andra Peter Vanky och Helena Elinder 
bland sina tidigare elever. Göran är idag förbundskapten för kadetter och juniorer värja. 

 
Tränare med fäktare i landslaget 
Värja 
Namn M/K Elever Utbildning Anställd 
Ivan Makkai, 
DIF 
Stockholm 

M Jakob Stymne, 
Emelie Mumm, 
Jonathan 
Svensson, Axel 
Mattsson, Johan 
Lewin, Julia 
Asp, Sonja 

Fäktlärarutbildning vid 
Semmelweissuniversitetet i 
Budapest. Fil kand 
statsvetenskap. 
Elittränarutbildning 

Ja, heltid 
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Löfgren, Robin 
Kase, 
Christopher 
Kelly, m fl 

Sofie Larsson, 
UF Uppsala 

K Linus Islas 
Flygare mfl 

Informell lärlingsutbildning 
med Igor Tsikinjov 

Ja, ja 
heltid 

Peter 
Barvestad 

M Emma Fransson 
mfl 

Specialidrottslärarlinjen Arvoderad 

Thierry 
Trottein, FFF 
Stockholm 

M  Fransk 
fäktmästarutbildning 

Ja, heltid 

Grigori 
Beskin, FFF 
Stockholm 

M Elvira 
Mårtensson, 
Sophie Engdahl, 
Nathalie 
Wramner m fl 

Såvitt känt tränarutbildning 
på högskolenivå i Ukraina. 
Går ETU för närvarande. 
SOK:s coachprogram. 

Ja, deltid 

Calin Harbu M Cecilia Lehrman Professionell 
tränarutbildning i Rumänien 

Ja, heltid 

Philip von 
Platen 

M Moa Maaninka, 
Hugo Brandberg 
mfl 

Praktik i föreningen Arvoderad 

Max Körlinge, 
FFF 
Stockholm 

M Selma Abu Eid 
Tjulin 

Steg 3 SvFF, FIE-utbildning i 
Tyskland en månad. 
Examen i arkeologi och 
fysik. 

Arvoderad 

Marcus 
Rönnmark, 
Lidingö FK 

M Nima Pourmand 
mfl 

Steg 2, FIE Fencing Academy 
Budapest värja (3 månader) 

80 % 

Peter 
Lindholm, NIU 
Karlskrona 

M Engla Sennerlin, 
Simon Fridh mfl  

Idrottslärare, steg 3 SvFF Arvoderad 

 
Florett 

Namn M/K Elever Utbildning Anställd 
Henrik 
Lundegard, 
GFK 
Göteborg 

M Ester och Miriam 
Schreiber, Linn 
Löfmark mfl 

Steg 1 SvFF, lärling hos 
Sergyi PAramonov, 
journalistutbildning 

Ja, heltid 

Martin Roth-
Kronwall, 
GFK 
Göteborg 

M Malte Westesson, 
Sebastian Persson 
mfl 

Elittränarutbildning, 
utbildad gymnasielärare i 
historia och 
kulturvetenskap 

Ja, heltid 

Tommaso 
Marchi, EGF 
Stockholm 

M Ankita Poppel, 
Harriet Rundquist, 
Lili Kis m fl 

Steg 4-tränare i Italien 
(högsta möjliga nivå). 
Examen i psykologi. 

Ja, heltid 

Andrii Bakum M Felix Petrini, Nils 
Uniyal 

Utbildad fäkttränare i 
Vitryssland på 
högskolenivå 
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Tomas Goral M Nils Uniyal Steg 1 Polen 
(professionell 
tränarutbildning på 
högskolenivå). 
Idrottslärare. Idrottens 
Fystränarutbildning 

Arvoderad 

Ola Kajbjer M Svante Dahlin Lärlingsutbildning från 
Andzrej Kanikowski 

Arvoderad 

Csaba Ban 
Wrabel 

M Jordanis 
Papadopoulos mfl 

Fäkttränarutbildning i 
Ungern 

Arvoderad 

 
 

59. Hur många tränare på internationell nivå är anställda, 
arvoderade respektive ideella? 
 

Se sammanställning under punkt 58 ovan.  

60. Har SF en strategi för omvärldsbevakning? Om Ja, bifoga 
denna. Om inte, vem, vad och hur bedrivs omvärldsbevakning 
idag?  

Svensk fäktning bedriver ingen systematisk omvärldsbevakning på området utbildning i 
dagsläget.  
 

I) Avslutning 
 

61. Vilka är de tre viktigaste, högst prioriterade områden som Ni 
som SF identifierar att Ni behöver utveckla för att ta nästa steg mot 
världstoppen och på så sätt bidra till stärkt internationell 
konkurrenskraft? 

 
• Starkare föreningar. Det är i fäktarnas hemmaförening som merparten av 

träningen sker. Ekonomiskt och kompetensmässigt stärkta föreningar är 
förmodligen den i särklass viktigaste förutsättningen för att höja nivån på 
svensk landslagsfäktning.  

• Stabilitet och långsiktighet i landslagsorganisationen. Vi behöver öka 
antalet aktiva som över tid orkar bedriva en seriös satsning på sin idrott. 
För att fäktarna ska känna att det finns tillräckliga förutsättningar för att 
motivera en elitsatsning är det av största vikt att förbundet kan ge 
långsiktiga villkor och ett stöd fäktarna litar på. Många av de åtgärder vi 
genomför kan också bara väntas ge god effekt om de får verka under 
längre tid. En fortsatt satsning på vår långsiktiga organisation av 
avgörande betydelse för att lyckas. Det är väsentligt att vi lyckas integrera 
den nya nationella gymnasieutbildningen med specialidrottsinriktning på 
ett sätt som utnyttjar och utvecklar våra nuvarande landslagsstrukturer.  
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• Träning och tävling mot internationellt motstånd. Att utöka antalet 
träningslägerdagar och deltagande i VC per år. För att nå vårt mål att varje 
landslagsfäktare in seniorgrupp tränar cirka 1000 h per år krävs att vi får 
fler och längre läger. Av dessa 50 dagar vill vi att på sikt cirka 20 ska vara 
utomlands mot kvalificerat sparringmotstånd.  
Tidigare hade vi möjlighet att delta på tre av åtta VC/GP per år. Den siffran 
bör stiga till minst sex om vi dels ska kunna få en inledande ranking som 
motsvarar vår styrka, dels ska ha förutsättningar att kunna klättra på 
världsrankingen i takt med att vår konkurrenskraft stärks. Ett tillräckligt 
internationellt deltagande är en förutsättning för att unga fäktare ska 
kunna etablera tillräcklig erfarenhet för att göra bättre resultat på den 
allra högsta nivån.  

 

62. Övriga kommentarer och synpunkter: 
 
Vi har framfört vår bedömning av vilket stöd vi behöver för att få förutsättningar att 
förverkliga vår plan i fråga 12. Vårt behov är fokuserat av stöd för att fortsätta satsningen 
på utökat deltagande i träning och tävling med och mot internationellt motstånd på hög 
nivå. För att kunna genomföra projektet ansöker vi om Landslagsstöd X 600 000 kr/år för 
2022 och 2023 för herrvärja, damvärja och damflorett.  
 
Utöver detta önskar vi fortsatt löpande stöd från Bosönlabbet och sjukgymnasterna vad 
avser utvecklingen av nya tester samt den utökade 9+ screeningen. Nämnas kan att den 
utökade 9+ screeningen behöver komma upp i 100 testade personer för att kunna fastställa 
en prestationsskala kring genomförandet av den.  
 
Vi har i detta program försökt beskriva det landslagssystem vi försöker skapa för att kunna 
följa den utveckling som vår idrott genomgår. Vi har under två decennier sett en utveckling 
med ett kraftigt ökat antal länder som genomför elitinriktade satsningar med högsta 
kvalité och god finansiering. Denna utveckling har varit särskilt tydlig i Asien men även i 
Nordafrika och i några länder i den amerikanska zonen har tydlig utveckling skjutit fart. 
Samtidigt har tendensen varit tydlig att de största fäktnationerna blivit ännu mer 
dominerande genom den goda finansiering som lagkvalificering till OS på många vapen 
ger. 
 
Vi är övertygade om att våra ansträngningar på kort/medellång sikt kan vara tillräckliga för 
att stabilisera svensk fäktning och succesivt skapa en positiv resultatförbättring, tack vare 
den starka tradition som genomsyrar några av våra föreningar och därmed är en viktig 
kraft för aktiva och tränare. De senaste årens förändrade ekonomiska förutsättningar för 
vårt förbund utgör dock ett allvarligt hot då vi riskerar att stå helt utan medel för att 
bedriva grundläggande elitverksamhet och inte kan tillhandahålla det innehåll i form av 
internationella tävlingar och träningsläger som varje enskild aktiv och tränare är beroende 
av för att känna motivation att göra de uppoffringar som krävs för att nå världselit.  
 
Av denna anledning är vi därför i akut behov av stöd under de närmaste åren för att 
drömmen om OS- och VM-medaljer inte ska dö ut bland svenska fäktare. Vi har också lärt 
oss att individinriktade stöd enbart är effektiva för de individer som redan är etablerade i 
världseliten och behöver stöd för att stanna kvar medan evidensen för att individinriktat 
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talangstöd har positiva effekter är svag. Vi behöver stöd som ger oss möjlighet att utveckla 
grupper och lag.  
 
Det stöd vi ber om beskrivs i fråga 8. Det är vår förhoppning att vi övertygat om att vi 
genom denna plan övertygat om att vi skulle kunna använda medlen på ett effektivt sätt. 
Men denna avslutande text vill vi även peka på den vidare framtida betydelsen av att den 
verksamhet vi beskriver kan genomföras.   
 
På ytterligare några års sikt bedömer vi att det nuvarande elitsystemet behöver förändras i 
grunden, så som vi har beskrivit i de motioner vi lämnat till SPK, SOK och RF. Den 
utveckling av det nationella elitsystemet som vi beskriver där har redan hänt i ett antal 
länder och pågår för fullt i ännu fler.  

 


