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Kan Du berätta för mig hur jag ska gå 

för att komma härifrån? 

Det beror på vart Du vill komma. 

Det spelar ingen roll. 

Då spelar det heller ingen roll åt 

vilket håll Du går. 

(Ur Alice i Underlandet) 
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Förord och förslag till beslut 

Förbundsmötet 2004 antog programmet ”Fäktningen inför framtiden” efter en bred 

remissverksamhet i klubbar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

Vid förbundsmötet 2005 kompletterades programmet med ett avsnitt om 

elitverksamheten. 

Förbundsmötet 2008 infogade slutligen nya avsnitt om ungdomsfäktningen och 

jämställdhet, sedan en bred diskussion om de båda ämnena förekommit inom 

Svenska Fäktförbundet. 

Förbundsmötet 2009 beslutade att lägga fast ett antal konkreta mål (nyckeltal) för 

svensk fäktnings utveckling till 2014. Årsmötet antog också verksamhetsplanen med 

de här formuleringarna: 

”Den avgörande kraften i förbundsutvecklingen finns i föreningarna. När 

förbundsmötet 2009 antar nyckeltal för förbundets önskvärda framtida utveckling 

är behovet av dialog om hur föreningar och förbund tillsammans ska arbeta för att 

nyckeltalen ska bli verklighet särskilt stort.” 

Förbundsstyrelsen vill på detta sätt rapportera om utvecklingen av nyckeltalen och 

föreslå förbundsmötet att bekräfta nyckeltalen för 2014. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att fastställa nyckeltalen för förbundets utveckling till 2014 (sid. 4 och 5); 

att i övrigt godkänna rapporten. 

 

Stockholm den 18 september 2010 

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

Styrelsen 
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Erfarenheter från klubbesöken 

Förbundsstyrelsen skriver följande om föreningsbesöken i förslaget till 

verksamhetsplan 2010/2011: 

”Vid dialogen har det visat sig, att det finns en bred samstämmighet om att målen 

kan nås. Föreningarna gör aktiva insatser för att det skall bli så. Nyckeltalen har 

fått genomslag i planeringen.  

Klubbesöken, och slutsatserna av dem, kan sammanfattas på följande sätt: 

Acceptans för nyckeltalen 

Det finns en stor tilltro till förbundets möjligheter att nå de nyckeltal som lades fast 

av förbundsmötet 2009. Skillnaderna mellan klubbarnas möjligheter att ta ansvar 

för ökningen av t.ex. antalet aktiva eller antalet sammankomster med lokalt 

aktivitetsstöd är självfallet betydande. Några klubbar tror att det är möjligt att ha 

högre ambitioner, andra är mer tveksamma. Totalt sett ger inte klubbesöken någon 

anledning att lämna förslag om förändring av nyckeltalen. 

I styrelsens förslag till nyckeltal lämnas några justeringar i förhållande till beslutet 

2009. Dessa justeringar är en följd av att ny och senare statistik nu finns. 

Sårbara klubbar 

Fäktklubbarna är relativt små i jämförelse med föreningar i stora lagidrotter.  Inte 

sällan bärs klubben upp av entusiasmen hos några få eldsjälar. 

Föreningsutveckling, föräldrautbildning och andra aktiviteter med stöd av SISU är 

vägar som kan leda till ökad kraft och mindre sårbarhet. 

En sammanhållen studieplan, där vägen från knatteinstruktör till välutbildad 

tränare är tydlig, innebär stora fördelar för föreningar, där tränarkapaciteten är 

en flaskhals. 

Stöd för nyrekrytering 

Föreningarna genomför mer eller mindre regelbundna rekryteringskampanjer på 

skolor och i bostadsområden. En stor del av tiden får läggas på produktion av 

informationsmaterial som t.ex. broschyrer och affischer. Grundmaterial för 

rekrytering, en Svenska Fäktförbundets ”verktygslåda” för klubbarna, med 

möjlighet till lokala kompletteringar, är efterfrågat. Medel från Idrottslyftet bör 

användas för detta ändamål under verksamhetsåret 2010 – 2011. 

Ett sådant material skulle också vara ett starkt stöd vid nybildning av klubbar. 

Domarna – en flaskhals för mindre klubbar 

För flera små föreningar är behovet av domare fortfarande stort, och 

pliktdomarsystemet innebär ekonomiska svårigheter. 



 

 4 (9) 

Det är viktigt att domarkommissionen har en speciellt aktiv dialog med de mindre 

klubbarna och på olika sätt försöker stimulera dem att rekrytera och utbilda 

domare. 

Svaga kopplingar till skolorna 

Många, företrädesvis större, idrotter har lyckats bygga upp ett starkt samarbete 

mellan SDF, föreningar, grundskolor och gymnasier. Mängder av lokala gymnasier 

med olika idrottsprofiler finns. Föreningarna inom Svenska Fäktförbundet har 

också i många fall lyckats göra uppgörelser med enskilda gymnasier, när någon 

eller några fäktare har behövt extra stöd. Men endast en skola i landet, 

grundskolan Atheneskolan i Visby, har en utpräglad fäktprofil. 

De nya reglerna för regionala och lokala gymnasier ger nu Svenska Fäktförbundet 

nya möjligheter. Det är viktigt att dessa tas tillvara, samtidigt som erfarenheterna 

från Atheneskolan i Visby sprids. Där har fäktnigen en stark ställning i 

grundskolans undervisning. 

Nyckeltal 

Förbundsmötet 2009 beslutade om följande nyckeltal (mål) för 2014, med basen 

2008: 

Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 
2008 - 2014 

Antal föreningar 51 43 50 16 
 

Antal medlemmar 2 900 4 300 5 000 16 
 

Antal licenser 323 851 1 000 18 
 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
100 000 
11 500 

 
25 
15 
 

Studietimmar i SISU-regi *) 80 346 800 131 
 

*) När det gäller antalet studietimmar blir det en kraftig ökning, 131 procent, om 

målet nås. Men det bör poängteras, att antalet studietimmar i SISU-regi var 659 år 

2006.  
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Utvecklingen under senare år 

Under åren 2000 – 2008 hade Svenska Fäktförbundet en positiv utveckling. 

Förklaringarna är flera: 

Arbetet med programmet ”Fäktningen inför framtiden” svetsade samman Svenska 

Fäktförbundet. Det skapades en enighet om visionen, om målen och om vägarna till 

målen. 

Den stadgeändring som gjordes samtidigt betydde, att föreningarna fick rösträtt vid 

årsmötet. Ansvaret för förbundets utveckling lades därmed i ännu större utsträckning 

på föreningarna, sedan de bl.a. genom remisser hade gjort ett aktivt arbete med 

framtidsprogrammet.  

Till framgången bidrog också den dialog som skedde efter att programmet hade 

antagits 2004, då föreningarna tilldelades medel från den extra satsningen 

”Handslaget” (senare ”Idrottslyftet”) om de utformade konkreta verksamhetsplaner i 

linje med programmet.  

Utvecklingen av nyckeltalen mellan åren 2008 och 2009 ser ut på följande sätt: 

Mål 
 

2000 2008 2009 2014  

Antal föreningar 
 

51 43 48 50  

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300  4 200 5 000  

Antal licenser 
 

323 851 *) 829 1 000  

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 
-  

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
77 942 
9 629 

 
100 000 
11 500 

 

Studietimmar i SISU-regi *) 80 
 

346 750 800  

*) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, 

då Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår. 

. 
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På väg mot målet? 
 
Föreningarna 
 
Antalet föreningar har ökat från 43 år 2008 till 48 året efter. Det bör finnas goda 
möjligheter att nå målet 50 föreningar före 2014. Om så sker, bör förbundsmöten 
justera målet. 
 
Antalet medlemmar 
 
Basen 4 300 lades fast vid förbundsmötet 2009, då antalet medlemmar som 
redovisats till RF av föreningarna (4 061) kompletterades med en beräkning av det 
antal som fanns utöver detta. 
 
4 200 medlemmar är den siffra som har anmälts till RF för år 2009 efter 
kontrollräkning från kansliet. 
 
Antalet licenser 
 
2008 års siffror omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, då 

Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår. 

Om en jämförelse görs mellan 2009 och 2010, t.ex. av hur många licenser som lösts 

vid ett visst datum, när säsongen börjar, blir förhållandet följande: 

Licenser vid säsongens början, den 16 september 

  Svensk FIE-licens 

2009  326 69 
2010  437 96 
 

En kraftig ökning av antalet licenser har således skett under senare år. Uppföljningen 

blir jämn och klar från och med nästa år. Det bör finnas goda möjligheter att nå målet 

2014, om rekryteringen förbättras bl.a. genom att Idrottslyftet kan fortsätta som 

tidigare. 

Lokalt aktivitetsstöd 

RF-statistiken för 2009 redovisar en minskning i förhållande till 2008. Det är 

egentligen märkligt, då alla övriga siffror över aktivitet, t.ex. antalet licenser och 

antalet deltagare i ungdomstävlingar ökar. Det kan inte uteslutas att detta handlar 

om bristande rapportering. Det är i så fall olyckligt, då detta mått är mycket 

betydelsefullt t.ex. när det gäller SF-stödet från RF. 

Det kommunala stödet är i de flesta fall likartat. Om föreningarna inte rapporterar in 

till RF och till kommunerna, trots att aktiviteten finns, betyder det minskade intäkter 

till Svenska Fäktförbundet och till föreningarna. 
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Under 2009 betalade RF ut 874 624 kronor i lokalt aktivitetsstöd till förbundets 

föreningar. 2008 betalades 880 057 kronor. 

Om det lokala aktivitetsstödets storlek är detsamma 2014, och målet nås, kommer ca 

1 120 000 kronor att betalas ut, d.v.s. 246 000 kronor mer än under 2009, eller ca 

5 000 kronor mer per förening i genomsnitt. 

En förteckning över RF: s utbetalda aktivitetsstöd till fäktföreningarna redovisas i 

bilaga. 

Studietimmar 

Här har skett en kraftig ökning mellan åren 2008 och 2009. Föreningar med flest 

studietimmar är Kalmar FK (196), FK Aramis (93) och Gotlands FK (62). 

Målet kommer rimligen att nås, speciellt mot bakgrund av det nära samarbete med 

SISU, som redovisas i förslaget till verksamhetsplan för 2010/2011. Det finns nog 

anledning att inom en snar framtid formulera ett nytt och mer ambitiöst. 
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Bilaga 

Utbetalt lokalt aktivitetsstöd (RF) till fäktföreningarna under 2009 
 
Förening Antal 

sammankomster 
Antal 

deltagartillfällen 
Godkänt belopp 

Bodens FK (I 19 IF)    
FK Scaramouche 357 1 965 25 184 
Umeå FK 150 886 11 160 
Vilhelmina FK    
Östersund Frösö FK 73 499 6 256 
    
Arvika FK 61 333 4 128 
Dalregementet IF 121 738 9 024 
Försvarets FK    
Gävle FF    
I 2 IF 97 926 12 464 
Hallstahammars FG 95 422 5 856 
Köpings FA 81 359 4 816 *) 
Linköpings FK 302 1 375 18 504 
Norrköpings FK    
Nyköpings FK 68 356 4 560 
Uppsala FF 364 3 418 37 856 
Västerås FK 92 508 6 456 **) 
Wadköpings FF 540 6 646 67 544 
Örebro Kampsportförening 36 283 3 128 **) 
    
DIF FF 662 5 579 61 048 
FFF 1 181 5 814 75 856 
JKS Basket    
Jakobsbergs FK 66 574 6 400 
SAF 139 1 422 14 992 **) 
SSIF    
Upplands Väsby FK    
Vallentuna FK 101 997 10 400 
Ängby FK 375 3 959 42 056 
    
Gotlands FK 209 2 271 23 192 
Klinte FS    
Roma Kungsgårds IF    
Atheneskolans FS    
    
FK Athos 82 457 5 624 
Göteborgs FK 609 7 666 77 104 
Halmstads FS 94 695 7 816 
Halmstads Garnisons IF    
Kungsbacka FK 513 6 346 63 648 
P 4    
    
A6 SK & IF 201 1 526 17 656 
C4 FK 76 502 5 840 
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FK Aramis 541 5 672 63 416 
FK Chapman 642 3 774 45 600 
Kalmar FK 369 2 064 26 600 
Ljungby FK 119 728 8 872 
LUGI FF 343 2 194 25 784 
Malmö FK av 1919 583 5 441 57 520 
Växjö Allmänna FF 73 365 4 672 
Ystads FK 
 

214 1 182 14 592 

Summa 2009 9 629 77 942 874 624 
 
*) Endast hösten 
**) Endast våren 

 


