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Förord 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en bred 
diskussion om framtiden, en revidering av programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”.   
 
Ett antal föreningar lämnade under sommaren synpunkter på ”Fäktningen inför 
framtiden” genom en enkel enkät, som skickades ut den 25 juni 2012. Dessa 
synpunkter användes, när det slutliga remissmaterialet utarbetades.  
 
Under tiden 24 september – 31 december pågick remissarbetet i föreningar och SDF. 
Vid remisstidens slut fanns svar från 21 föreningar, ett SDF och en privatperson.  
 
Styrelsen beslutade i november 2012 att utse en arbetsgrupp, som skulle lämna ett 
förslag till program. Arbetsgruppen bestod av Monica Ahlqvist (MF19), Ulf Wikström 
(Kalmar FK), Patrik Joelsson (Östersund Frösö FK), Klas Johansson (SAF/EGF) och 
Lars Peterstrand (Ängby FK). Från styrelsen medverkar Lars Liljegren, 
sammankallande, Christian Edling, Martin Roth Kronwall samt Ana Valero-
Collantes. 
 
Styrelsen beslutade också, att programmet skulle behandlas vid 
verksamhetskonferensen den 16 mars 2013. Programgruppen som helhet tog ansvar 
för arbetet vid konferensen. 
 
Styrelsen beslutade, slutligen, att programgruppen skulle lämna ett förslag till 
program för remiss i föreningar och SDF under tiden 1 juni – 15 november 2013. 
 
Under hösten 2013 deltog tio föreningar och ett SDF i remissarbetet. 
 
Efter förbundsmötet 2014 avser styrelsen att ta initiativ till en diskussion om 
handlingsplaner, som visar hur förbund, SDF och föreningar i samverkan kan 
förverkliga programmet.  
 
Vidare kommer ungdomsfrågorna att stå i centrum för förbundets diskussion under 
2014, bl.a. med anledning av den enkät som genomförts och som bl.a. besvarar 
frågan varför barn och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med fäktning. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer att lämnas till förbundsmötet 2015 tillsammans med 
handlingsplanerna. Avsikten är att föreningar och SDF ska få underlag till ett 
remissarbete om dessa båda ämnen under hösten 2014. 
 
Styrelsen vill tacka programgruppen för ett väl utfört arbete samt föreningar och 
SDF, som har visat ett starkt engagemang i programarbetets olika faser. 
 
Styrelsen lämnar härmed programförslaget ”Fäktningen inför framtiden” för 
diskussion och beslut vid förbundsmötet den 9 mars 2014. 
 
Stockholm den 28 januari 2014 
 
Förbundsstyrelsen 
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Visionen för svensk fäktning 
 

 
Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation. 
 
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar 
och med skiftande förutsättningar till en attraktiv och starkt växande verksamhet 
på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare och tränare 
är viktiga hörnstenar. 
 

 
Denna vision syftar till att ge en gemensam bild av den önskvärda framtiden och få 
alla aktiva inom svensk fäktning att dra åt samma håll.  
 

Svensk fäktnings kärnvärden  
 
Svensk fäktning vill leva upp till svensk idrotts värdegrund, som den uttrycks i 
programmet ”Idrotten vill” (se bilagan). 
 
Svensk fäktning har följande kärnvärden, värden som föreningar och förbund vill stå 
för och förknippas med. 
 
1. Olympisk 
 
Visionen för svensk fäktning är denna: 
 
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
För att nå visionen krävs glöd, engagemang och professionalitet från alla i svensk 
fäktning. Men de olympiska idealen är också annat än drömmen om segrar. Det 
viktigaste är inte att segra, utan att kämpa väl, som de moderna olympiska spelens 
grundare formulerade det. 
 
De olympiska spelen är också en manifestation för fred och förbrödring över 
nationsgränser.  
 
2. Nytänkande 
 
Nytänkande betyder att ständigt vara öppen för det nya. Det är människors bild av 
fäktningen, bl.a. i TV, som lägger en del av grunden för intresset. Svensk fäktning 
strävar efter att göra sporten levande och begriplig också för dem som ännu inte har 
kommit med i fäktningens gemenskap.  
 
Nytänkande betyder också en öppenhet för nya idéer och för en granskning av svensk 
fäktning också av andra. 
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3. Glädje  
 
Glädje är den starkaste drivkraften för att idrotta.  
 
Glädje innebär att lyfta fram den goda idrotten som en källa till personlig utveckling. 
Glädjen hos barn och ungdomar ökar, om de får bedriva idrotten på egna villkor, inte 
på vuxnas villkor. 
 
Extrema krav på barn och ungdomar förtar glädjen i idrotten. Lustfylld träning kan 
kombineras med hög nivå och kvalitet. Uppmuntran och positiva förebilder är 
grunden för ungdomsledarskapet. 
 
Glädjen i föreningen och föreningens sociala gemenskap, vid sidan av pisten, är 
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre upp i 
åldrarna. 
 
I den goda föreningen är det nära till skratten.  
 
4. Jämlikhet och jämställdhet 
 
Arbetet för jämlikhet och jämställdhet utgår ifrån att framgång inom detta område 
också leder till bättre beslut inom fäktningen. Svensk fäktning får därigenom en 
verksamhet, som i ännu större utsträckning är attraktiv för alla, oavsett kön eller 
bakgrund. . 
 
Jämställdhet och jämlikhet betyder respekt för varandra men också för varandras 
olikheter.  
 
Alla ska vara välkomna att delta oberoende av kön, social ställning, ekonomiska 
förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. 
 
5. Sportsmannaanda 
 
Sportsmannaanda betyder att respektera motståndare, domare och funktionärer och 
att följa såväl regler som god tradition.  
 
Sportsmannaanda betyder god etik och moral. Att verka mot fusk, en osund ekonomi, 
mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Det betyder 
också att vara god förlorare, att aldrig fuska, att alltid göra sitt bästa.  
 
Sportsmannaanda betyder att fördöma doping och att aldrig använda förbjudna 
preparat. Doping är ett allvarligt fusk.  
 
Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets demokratiska 
diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet, högt i tak men 
också förmågan att hålla isär sak och person är sportsmannaandans demokratiska 
tillämpning. 
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Föreningsutveckling  
 

 
Målbild 2020 

 
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig 
verksamhet med hög kvalitet, där rekrytering, social gemenskap, stark ekonomi, goda 
kommunkontakter och kvalificerad utbildning är hörnstenar. 

 

 
Det är i föreningarna fäktningen lever och utvecklas. Det är i föreningarna blivande 
landslagsfäktare får sin grundläggande utbildning. 
 
Svensk fäktnings vision innehåller följande formulering om föreningarnas stora 
betydelse: 
 
”Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar 
och med skiftande ekonomiska förutsättningar till en attraktiv och starkt växande 
verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare 
och tränare är viktiga hörnstenar.” 
 
Framgångsrik rekrytering 
 
Visionens formulering om en starkt växande verksamhet förutsätter ett 
framgångsrikt rekryteringsarbete i föreningarna. Spännande försök görs i flera 
föreningar med t.ex. roliga lekar med enkla plastsvärd, utåtriktade aktiviteter bland 
barn och ungdomar och riktad marknadsföring till flickor. 
 
Fäktningens kärnvärden är grunden, när fäktningen ska beskrivas i konkurrens med 
andra idrotter.  
 
Fäktningens fördelar ska inte underskattas. Glädje, jämställdhet och 
sportsmannaanda är viktiga värden för barn och ungdomar men också för föräldrar, 
som vill se sina barn fostras i en positiv miljö. 
 
Fäktningen är en kampsport med unika traditioner och en klassisk historia. 
 
Pister kan läggas ut vid köpcentra och samlingspunkter. Fäktningen kan också 
komma ut till barn och ungdomar och behöver inte vänta på att de ska lyckas hitta en 
fäktlokal. 
 
Ofta sker den framgångsrika rekryteringen med Svenska Fäktförbundets mallar för 
affischer, rekryteringsbroschyrer m.m.  
 
Marknadsföring och rekrytering är ett område, där klubbarna samarbetar genom 
distriktsförbunden. 
 
Grunden för framgång är att föräldrarna känner att föreningen är en trygg och 
utvecklande miljö för barnen. 
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Att behålla de unga 
 
En starkt växande verksamhet förutsätter också att en allt större andel av 
ungdomarna behålls i föreningen som fäktare, ledare eller domare. Samtal med alla 
dem som slutar är ett naturligt inslag i den aktiva föreningen. Möjligheten att under 
olika år och tider välja olika nivåer för aktiviteten är naturlig i den framgångsrika 
föreningen. 
 
Viktiga områden för den växande föreningen är roliga aktiviteter vid sidan av pisten, 
aktiviteter som också stärker den sociala gemenskapen.  
 
Föreningarna bör ha en strategi för hur tävlingsverksamheten bör utvecklas i takt 
med fäktarnas ålder och färdigheter från klubbtävlingar, distriktsserier (exempelvis 
S:t Erikscupen), nationella Masterstävlingar till internationella tävlingar och 
mästerskap. 
 
Svensk fäktning måste försöka hålla tillbaka kostnaderna för ungdomar och föräldrar, 
speciellt i en tid, då kostnaderna för idrott allmänt sett ökar bl.a. på grund av lägre 
stöd från stat och kommun. 
 
Äldre nybörjare – en viktig målgrupp 
 
Fäktningen är en idrott, där det är möjligt att vara nybörjare i vuxen ålder.  
 
Rekrytering bland nya, äldre, målgrupper skulle kunna skapa en utomordentligt 
positiv medlemsutveckling, öka fäktningens bidrag till folkhälsan och stärka 
föreningsekonomin. Här kan föreningarna hitta impulser hos t.ex. de privata 
gymmen, där riktade marknadsföringskampanjer till vissa områden och 
åldersgrupper är lika naturliga som löpande ”kundundersökningar” om önskemål och 
förväntningar om nya aktiviteter.  
 
Äldre nybörjare och veteraner är också viktiga för att skapa mer vuxna 
träningsgrupper. De nya äldre fäktarna kan göra, att juniorer känner att klubben är 
mer än en ”barnmiljö”, där de är de äldsta aktiva. En miljö med flera vuxna blir mer 
lockande. De vuxna kan också vara goda föredömen både på och utanför pisten. 
 
Kommunkontakter 
 
Kommunkontakter för att slå vakt om lokaler och kommunalt stöd, utbildning i 
SISU-regi och förmågan att söka lokalt aktivitetsstöd både från kommunen och från 
RF är självklara inslag i den aktiva föreningens verksamhetsplan.  
 
RF- distrikten har bl.a. resurser för rekrytering och anläggningsinvesteringar, något 
som flera fäktföreningar har kunnat få del av. 
 
Samarbete mellan föreningar 
 
Svensk fäktnings styrka är också beroende av att det finns ett antal föreningar, som 
har kapacitet utöver det vanliga. Dessa starka föreningar kan vara ett stöd för mindre 
föreningar i regionen. Samarbete mellan en större och starkare förening och den 
mindre föreningen kan ge goda resultat för båda. 
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Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) är en naturlig arena för samverkan mellan 
klubbar för att t.ex. arrangera tävlingsserier, träningsläger, utbildningar och 
samverka kring marknadsföring samt för att dela resurser. 
 
Svensk fäktning måste ta ett ökat ansvar för samverkan i de regioner som saknar 
SDF. 
 
Samarbete med andra idrotter kan ge impulser och öka rekryteringsunderlaget för 
svensk fäktning. 
 

Utbildning 
 
 
Målbild 2020 
 
Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, 
med utvecklingstrappan som grund. 
 
En flerårig yrkesutbildning till professionell elittränare är, tillsammans med 
fortbildningsprogram för verksamma tränare, en naturlig karriärväg inom svensk 
fäktning. 
 
Många fäktföreningar har ett särskilt samarbete med ett eller flera gymnasier, som av 
Svenska Fäktförbundet har blivit godkänt för nationell idrottsutbildning (NIU). 

 
 
Utbildningsplanen 
 
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan är basen för utbildningen. I denna finns 
förbundets egna utbildningar samt SISU:s idrottsgemensamma utbildningar, som i 
flera fall är en förutsättning för deltagande i förbundets egna utbildningar. 
 
Den breda ungdomsledarutbildningen i SISU-regi måste öka, inte minst för att 
bredda basen för rekryteringen till högre utbildning bl.a. som instruktör. 
 
Möjligheten att också få en gedigen ledarutbildning sporrar ungdomar att vara kvar i 
fäktningen både som fäktare och som ledare. 
 
Information och hjälpmedel 
 
På samma sätt som utbildningens innehåll ständigt aktualiseras, måste 
informationen och marknadsföringen av Svenska Fäktförbundets utbildning 
förbättras. 
 
Det bör ske genom att en utbildningskalender, som innehåller alla 
utbildningsaktiviteter på nationell nivå och på distriktsnivå, publiceras på senvåren 
som en grund för föreningarnas utbildningsplanering inför det kommande 
verksamhetsåret. 
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Standardiserade utbildningspaket, som i samarbete med SISU kan användas i 
föreningar och specialidrottsdistriktsförbund, framställs. 
 
Ett system för validering av kunskaper, som tränare, domare och övriga ledare har 
fått vid sidan av den ordinarie utbildningsverksamheten, bör utvecklas. 
 
Utbildningsansvarig i föreningen 
 
I varje förening måste en utbildningsansvarig styrelseledamot finnas. Svenska 
Fäktförbundet tar i samråd med några föreningar fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning för den utbildningsansvariga. 
 
Fäktgymnasier 
 
Svenska Fäktförbundet har tillsammans med Skolverket gett ett antal gymnasier 
möjligheten att arrangera s.k. nationellt godkänd idrottsutbildning. 
 
Om fäktningen på det sättet får en speciell ställning på ett gymnasium, förbättras 
gymnasieungdomarnas möjligheter att kombinera skolarbete och fäktning.  
 
Föreningarna kan dessutom få extra resurser till den tränare, som av gymnasieskolan 
får ersättning för den träning som bedrivs på skoltid. 
 
Allt fler föreningar måste engageras i utvecklingen av fäktgymnasier. 
 

Ungdomsfäktningen  

 
Målbild 2020 
 
Svensk fäktnings ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler ungdomar. En 
större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i verksamheten som aktiva 
fäktare eller som domare och ledare. 
 
Fäktningen ger, bättre än många andra idrotter, ungdomarna ett livslångt 
idrottsintresse. 
 

 
Föreningarna – öppna för alla 
 
Fäktningen skall vara en motionsform för ungdomar oavsett kön eller bakgrund. Den 
ska ge alla ungdomar en möjlighet att, efter individens ambitioner och behov, 
utvecklas såväl fysiskt som mentalt.  
 
I föreningarna ska alla känna sig välkomna. Verksamheten måste spegla att barn och 
ungdomar har olika ambitioner.  
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Från minior till junior 
 
Med ungdomar menar svensk fäktning barn och ungdomar upp till och med 19 år, 
dvs. i fäktklasser från miniorer och yngre ungdomar över äldre ungdomar och 
kadetter till och med juniorer. 
 
Tävlingar finns för ungdomar i alla åldrar men har i de lägre åldrarna mindre 
betydelse. De ska utformas, så att deltagarna inspireras att fortsätta sin utveckling.  
 
Flera lokala och regionala tävlingar för miniorer och yngre ungdom bör arrangeras 
för att bl.a. begränsa kostnaderna för deltagande. 
 
I de äldre klasserna, kadetter och juniorer, introduceras elitsatsningar (målmedveten 
och långsiktig satsning för de som vill satsa mot högre mål) och utvecklas till en 
naturlig del av tävlingsverksamheten, samtidigt som möjligheten och utrymmet ska 
finnas även för fäktning på andra nivåer. 
 
Ungdomar, som på eget initiativ vill öka träningsintensiteten och antalet tävlingar, 
ska kunna ges utrymme för detta under ansvarsfull ledning. Det innebär att för 
ungdomar i åldrarna 13 – 14 år kan mer systematisk träning introduceras som början 
på en framtida elitsatsning, om de själva är intresserade av detta. 
 
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa beskriver vilka kunskaper och egenskaper 
en fäktare bör ta till sig på vägen från nybörjare till elitfäktare. Det finns inga 
genvägar till visionens formulering ”en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
Grunden för föreningsarbetet är att det finns utrymme för de ungdomar som vill ha 
fäktning som en rolig sport och motionsform och som senare kanske vill starta en 
mer elitbetonad träning och tävling. 
 
I bägge fallen ska kontinuitet och långsiktigt satsande uppmuntras. 
 
Kompetenta ungdomsledare 
 
Arbetet ska ske med ledare med goda kunskaper om barns och ungdomars 
individuella motoriska och psykologiska utveckling. Svenska Fäktförbundets 
utbildningar ger en god grund för att också förbättra kunskaperna om pedagogik och 
fäktningens teknik. Kompetenta ledare är grunden för en god utveckling i 
ungdomsidrotten. 
 
Att behålla ungdomarna i föreningen 
 
Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete skall vara att skapa förutsättningar för att 
få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska seniorfäktare 
i världsklass. 
 
Viktiga åtgärder för att stimulera ungdomarna och att behålla dem allt högre upp i 
åldrarna är bl.a. följande: 
 

 Flera tävlingar på regional nivå för att också bl.a. hålla tillbaka kostnaderna 

 Flera läger på lokal, regional och nationell nivå 
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 ”Fäktmärken” som visar utvecklingen av fäktkunskaperna 

 Föräldraengagemang – att föreningarna kan ge föräldrarna förståelse för fäktning 
och för ungdomsidrottens svåra frågor, så att de stimulerar sina barn och 
ungdomar att fortsätta med fäktningen. Självklart bör föräldrarna också erbjudas 
möjligheten att bli välutbildade föreningsledare. Därmed ökar kunskapen i 
föreningen. Det långsiktiga ledarskapet uppmuntras. 

 Genom Svenska Fäktförbundets gedigna ungdomsledarutbildning kan allt fler få 
kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas och vad som kan göras för att de 
ska fortsätta med fäktningen. Utbildning är också en sporre för ungdomar att vara 
kvar i fäktningen. 

 Bättre information om landslagsfäktarnas aktiviteter. Att visa upp goda 
föredömen 

 
Under 2014 genomförs ett arbete bl.a. för att få reda på varför barn och ungdomar 
slutat med fäktningen.  Därefter utarbetas ett förslag till nytt avsnitt i programmet 
”Fäktningen inför framtiden”. Efter en remiss inom svensk fäktning under hösten 
2014 antas ett nytt avsnitt om ungdomsfäktningen vid förbundsmötet på våren 2015. 
 

Tävlingsverksamheten 
 
 
Målbild 2020 

 
Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med 
alla vapen och för alla åldrar. 
 
Tävlingarnas kännetecken är god organisation och marknadsföring, kompetenta 
tävlingsledare och överdomare, perfekta sportsliga förutsättningar, integritet hos alla 
beslutsfattare samt total respekt för fäktsportens regler och svensk fäktnings 
kärnvärden. 
 
Tävlingsverksamheten organiseras av föreningarna eller av samverkande föreningar 
(SDF) med förbundsstöd, när det gäller samordning och kompetensutveckling. 
 

 
Rolig och spännande 
 
Både unga och äldre fäktare måste ha möjlighet till roliga tävlingar och många och 
spännande utmaningar. Därmed kan fäktningen alltmer bli ett livslångt 
idrottsintresse. 
 
Fler regionala tävlingar 
 
Erfarenheterna av regionala barn- och ungdomstävlingar är goda. Varje region bör 
därför arrangera breda barn- och ungdomstävlingar, så att allt fler yngre fäktare kan 
få delta nära hemorten, inte minst som en kompensation för det minskade antalet 
Masterstävlingar. Därmed sparar svensk fäktning både tid och pengar. 
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Masters – färre och vassare 
 
Masterstävlingarna för de äldre ungdomarna är grunden för framtida internationellt 
deltagande. Kvaliteten på tävlingarna bör höjas, vilket förutsätter att kraven på 
arrangörerna också ökar. Antalet Masterstävlingar bör minska, dels för att hålla 
tillbaka tävlingskostnaderna för föräldrarna, dels för att öka antalet tävlande i varje 
klass vid varje tävling. 
 
Masterstävlingar påbörjas först från och med klassen äldre ungdom. Skälen är att 
hålla nere tävlingskostnaderna och att ha något kvar, som lockar de yngre fäktarna 
att fortsätta fäkta i denna klass. 
 
SM i fäktning 
 
SM för seniorer, lag och individuellt, är den viktigaste nationella tävlingen under året. 
Det är utomordentligt viktigt, att alla framträdande fäktare deltar. Tävlingen bör 
därför arrangeras på tider, som inte konkurrerar med t.ex. världscuper. 
 
Kvaliteten på tävlingarna och arrangemanget som helhet måste höjas, inte minst för 
att öka intresset från massmedia och tänkbara sponsorer. 
 
Tidiga besked om framtida SM-arrangör är en förutsättning för en välorganiserad 
tävling. 
 
Kompetens och ansvarsfördelning 
 
I framtidens arrangemang är bekväma publikutrymmen, exakt tidhållning, sakliga 
kommentatorer och videofilmning på storbildskärm naturliga inslag. 
 
Förbund och föreningar bör gemensamt verka för att fäktare, ledare och supporters 
från alla föreningar är kvar på tävlingsplatsen till tävlingens slut.  
 
Kurser för framtida organisatörer bör arrangeras, där bl.a. tekniska lösningar (t.ex. 
livestreaming) presenteras. En handbok för tävlingsarrangörer med regler också för 
bl.a. marknadsföring och materielkontroll produceras.  
 
En tydlig ansvarsfördelning mellan Svenska Fäktförbundet och arrangerande 
organisation ska göras vid SM och andra tävlingar, där förbundet är formell arrangör, 
t.ex. vid NM och satellittävlingar. Arrangörerna är ensamt ansvariga för övriga 
tävlingar. 
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Landslagsverksamheten 
 
 
Målbild 2020 
 
Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar. 
 

 
Inga genvägar 
 
En framgångsrik ungdomsverksamhet, kvalificerad utbildning och spännande 
tävlingar är grunden för en framgångsrik landslagsverksamhet. Det finns inga 
genvägar för Svenska Fäktförbundet och föreningarna till visionens formulering ”en 
olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
Världsklass betyder, att svenska landslag är bland de åtta främsta nationerna i minst 
ett vapen.  
 
Det är viktigt att beskriva både visionen och målbilden för landslagsverksamheten. 
Marginalerna är små. Ett missat olympiskt spel kan kompenseras av goda insatser i 
bl.a. VM, EM och världscupen. 
 
Samverkan mellan föreningar och förbund 
 
Internationella framgångar blir följden av en bra organisation, där starka klubbar och 
en omfattande utbildning är viktiga hörnstenar. Men det behövs också speciella 
insatser i föreningar och förbund. 
 
Om målet ska nås krävs, att allt fler föreningar har förmågan att utveckla talanger till 
världsstjärnor på seniornivå. 
 
Förbundets viktigaste uppgift är att i kontinuerlig dialog med föreningarna ytterligare 
utveckla de allra bästa fäktarna genom att erbjuda ett kvalificerat program för bl.a. 
läger, utbildning och tävling. 
 
Ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till elitverksamheten från Sveriges Olympiska 
Kommitté, RF eller andra samarbetspartners är en förutsättning för framgång. 
 
Studier av mindre fäktnationer med likartade förutsättningar som de svenska kan ge 
positiva impulser till svensk fäktnings landslagsutveckling. 
 
Landslagskultur 
 
I den långsiktigt framgångsrika landslagsverksamhet känner också de fäktare, som 
inte för tillfället tillhör den yppersta elit, som t.ex. får stöd från Sveriges Olympiska 
Kommitté, att de också är med i det som skulle kunna kallas landslagets gemenskap.  
 
En landslagskultur skapas genom att lyfta fram landslag i alla klasser från och med 
kadettåldern. Dessa landslag ska delta på internationella mästerskap, även om 
begränsade resurser gör att deltagarna själva i många fall får bekosta deltagandet. Att 
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kvalificera sig till landslaget blir därför ett sporrande mellansteg mellan att vara en 
talangfull fäktare och en internationell framgångsrik fäktare, som på allvar slåss om 
medaljerna på internationella mästerskap.  
 
Samtidigt ska de få som är i den yttersta toppen känna, att det finns utmanare som 
både kan och vill.  
 
Denna gemenskap och känsla byggs upp bl.a. genom gemensamma läger. Kvaliteten 
på sådana läger ökar, om också utländska elitfäktare och deras tränare bjuds in till 
lägren. Samarbete över vapengränserna, bl.a. vid läger, är en självklarhet. 
 
Struktur, engagemang och samverkan 
 
Framgång inom landslagsverksamheten förutsätter också en bestämd struktur med 
bl.a. engagerade och engagerande vapenledare, som planerar och leder verksamheten 
i respektive gren.  
 
Ett gott samarbete mellan landslagsledningen, berörda föreningar och deras tränare 
är en förutsättning för en väl fungerande landslagsverksamhet. Det är en självklarhet 
att också föreningarnas träning bedrivs med utvecklingstrappan som grund.  
 
Förtroendefulla diskussioner om enskilda fäktares möjligheter att t.ex. bättre kunna 
kombinera arbete och utbildning är naturliga. Närvaro vid t.ex. centrala 
tränarkonferenser är en självklarhet. 
 
Glöd och passion 
 
Ytterst handlar en framgångsrik landslagsverksamhet om ambition hos fäktare, 
tränare och ledare. Det handlar om glöd, passion och ibland också försakelser. 
 
Fler måste våga drömma om ett OS-guld och förstå vägen dit. 
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Jämlikhet och jämställdhet 
 

 
Målbild 2020 
 
Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och föreningar 
medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning oberoende av kön, 
social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell 
läggning eller etnisk bakgrund. 
 
Det ska vara lika naturligt för en flicka som för en pojke att börja fäkta. 
 
Ingen flicka ska uppleva att hon får mindre stöd än en pojke på motsvarande nivå. 
 
Både kvinnor och män i förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser är 
representerade med minst 40 procent. 
 
Valberedningar på alla nivåer i svensk fäktning, utöver ordförande, består av lika 
antal kvinnor och män. 
 

 
Försvar för goda värderingar 
 
Svensk idrott är en av världens mest utbredda folkrörelser. 
 
Två av tre pojkar och drygt varannan flicka i åldrarna sju till 15 år är med i en eller 
flera idrottsföreningar. Drygt två miljoner personer i åldern 16 – 84 år är medlemmar 
och/eller har förtroendeuppdrag i en eller flera av de ca 22 000 idrottsföreningarna  
 
600 000 personer i Sverige är ledare, tränare, styrelseledamot eller har liknande 
uppdrag i någon idrottsförening.  
 
Det är självklart, att i en rörelse med så stor utbredning finns också människor, som 
begår kriminella handlingar och omfattar andra värderingar än de som svensk idrott 
och svensk fäktning står för. 
 
Men svensk idrott och svensk fäktning måste stå upp för goda värderingar och 
bekämpa motsatsen, varhelst det förekommer. Det svenska samhället har rätt att 
kräva av svensk idrott och svensk fäktning, att goda värderingar försvaras bl.a. genom 
samtal vid föreningarnas träffar och föräldramöten och genom gott föredöme. 
 
Den som medvetet och upprepade gånger handlar i strid med svensk fäktnings 
värderingar ska helt enkelt inte vara med. 
 
Svensk idrotts mål för jämställdheten 
 
Svensk fäktning har stora möjligheter att erbjuda en spännande och hälsosam 
idrottsverksamhet och uppnå stora idrottsliga framgångar för båda könen.  
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Bilden av svensk fäktning är jämställd. Kvinnor och män har varit, och är, lika 
uppskattade som föredömen och affischnamn. 
 
Svenska Fäktförbundet vill med stor kraft arbeta för att svensk idrotts 
jämställdhetsmål förverkligas. Det betyder, att såväl kvinnor som män ska vara 
representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ på 
förbunds-, SDF- och klubbnivå. Valberedningar på alla nivåer, utöver ordföranden, 
ska bestå av lika antal kvinnor och män. 
 
Det är också önskvärt att uppnå en jämnare könsfördelning bland tränarna. 
 
Föreningarna i centrum 
 
En stor del av framgången inom jämställdhetsområdet förutsätter, att föreningarna 
arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Det är föreningsstyrelserna som är den 
viktigaste rekryteringsbasen för t.ex. förbundsstyrelse och SDF-styrelse. 
 
Att tydliggöra jämställdhetsmålen för föreningsmedlemmar och valberedning är 
nödvändigt. 
 
Det finns goda exempel på hur föreningar har gjort särskilda och lyckosamma 
rekryteringsinsatser bland flickor, bl.a. med stöd från Idrottslyftet 
 
Särskilda stimulanser 
 
Särskilda stimulanser till kvinnor, som anmäler sig till förbundets olika utbildningar, 
bör användas vid olika tillfällen. 
 

Självfinansiering, PR och information 
 

 
Målbild 2020 
 
Svenska Fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad.  
 
Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och 
organisationer, som delar svensk fäktnings kärnvärden, uppskattar den breda 
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade tävlingar. 
 

 
Fäktningen är i Sverige en relativt liten idrott med en undanskymd plats i 
massmedia, jämfört med t.ex. friidrotten och de stora lagsporterna. En offensiv PR- 
och informationsverksamhet är en nödvändig förutsättning för att fäktningen ska 
stärka sin position bland allmänheten, ungdomar, föräldrar och samarbetspartners. 
 
En ökad satsning på sociala medier som facebook, instagram och twitter är en 
självklarhet liksom viljan att ständigt vara öppen för det nya. 
Stora ansträngningar bör göras för att få massmedia, inte minst TV-bolagen, 
intresserade av de allra främsta fäktarna, så att de följer deras förberedelser inför OS. 
Möjligheten att också sälja in egenproducerade program bör prövas. 
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Utan en ökning av den externa finansieringen kan en höjning av licensavgifter m.m. 
inte uteslutas. 
 
Bilden av svensk fäktning 
 
En ökad självfinansiering, bl.a. genom sponsorer, förutsätter, att verksamheten inom 
svensk fäktning är god, och att bilden av svensk fäktning är positiv. 
 
Det finns goda möjligheter för svensk fäktning att presentera sina kärnvärden och 
vinna omgivningens förtroende för att fäktningen står för goda värden och har stora 
möjligheter att skapa en harmonisk miljö för barn och ungdom. En förutsättning är 
att svensk fäktning lever som svensk fäktning lär. Det tar lång tid att bygga upp ett 
förtroende hos omgivningen, men förtroende kan snabbt raseras genom misstag och 
omdömeslöshet såväl på förenings- som på förbundsnivå. 
 
Tävlingarnas kvalitet måste öka, så att samarbetspartners kan få en god plattform för 
t.ex. kundaktiviteter och exponering. Massmediebevakningen måste stimuleras vid 
alla tävlingar.  
 
Förmågan att bygga långsiktiga relationer med pressen är viktig. 
 
Svensk fäktning bör i större utsträckning söka personer inom sporten, som arbetar 
professionellt med kommunikation och marknadsföring, och få dessa engagerade i 
arbetet med varumärkesbyggande av svensk fäktning. 
 
SM - den viktigaste tävlingen 
 
En framgångsrik PR- och informationsverksamhet förutsätter bl.a. att föreningar och 
förbund samverkar t.ex. när det gäller arrangemang. SM individuellt och i lag är de 
viktigaste tävlingarna. Frågan om att utveckla SM till en fäktgala med bl.a. 
prisutdelning bör prövas. 
 
Svensk fäktning bör också förutsättningslöst pröva frågan om att vara med i RF:s 
gemensamma SM-vecka. Erfarenheterna är hittills goda. Mindre förbund har bl.a. 
fått en ökad uppmärksamhet i massmedia i samband med arrangemanget. 
 
Vad kan fäktningen ge samarbetspartners? 
 
Ett omfattande arbete måste göras för att träffa avtal med samarbetspartners. Frågan 
bör ha högsta prioritet i förbundets och föreningarnas gemensamma arbete.  
 
Framgångsrikt samarbete förutsätter en samverkan mellan förbund och föreningar, 
så att t.ex. samarbetspartners kan presenteras vid t.ex. ”fäktevent” i gallerior och på 
andra uteplatser i stadskärnorna. 
 
Samarbetspartners kan erbjudas paket med intressant innehåll t.ex. 
 

 Exponering vid tävlingar, t.ex. Vigor Challenge och SM 

 ”Fäktevent” i gallerior och stadskärnor 
 Fäktning för kunder, journalister och personal 
 Satsning på ”framtidslaget”, t.ex. ”Guld i OS” 
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 Reklam och interaktivitet på förbundets hemsida 
 Särskilda projekt för olika ändamål 

 Reklam på dräkter och utrustning 
 Namnge tävling, t.ex. SM för seniorer och/eller juniorer.  
 Direkt personliga åtaganden för våra mest lysande stjärnor, t.ex. deltagande vid 

personal- eller kundträffar 
 

Domarverksamheten 
 
 
Målbild 2020 
 
Svenska fäktdomares antal och kompetens har ytterligare ökat genom kvalificerad 
utbildning, fler domartillfällen och ett väl förankrat regelverk för domarna.  
 
Kvalificerade svenska domare finns i tillräckligt antal både vid tävlingar i och utanför 
Sverige. 
 
Fäktare och fäktledare ser domarkarriären som en attraktiv, naturlig och uppskattad 
framtidsuppgift. 
 

 
Under 2000-talets första decennium ökade antalet utbildade domare på ett 
imponerande sätt. Denna utveckling måste fortsätta. 
 
Lika viktigt som det är för fäktarna att träna och uppehålla kompetensen är det för 
domarna att döma. Längre uppehåll försämrar förmågan att prestera på högsta nivå 
både för fäktare och för domare. 
 
Flera nivåer i utbildningen 
 
Vägen till ytterligare framgång går över fler domarnivåer och därmed olika nivåer i 
utbildningen.  
 
Fler kan bli domare 
 
Det är också viktigt att trösklarna inte är för höga för dem, som är intresserade av att 
börja en domarkarriär. Det gäller föräldrar men också de fäktare, som vill göra en 
parallell domarkarriär vid sidan av den egna fäktningen. Föreningarna bör ta ett stort 
ansvar för att ha en diskussion med både fäktare och föräldrar om domarkarriären. 
 
Attraktivare att vara domare 
 
Det bör bli mer attraktivt att vara domare. Det bör därför ställas krav på att 
tävlingsarrangörer tar hand om domare på ett bra sätt vid tävlingar. Distriktsdomare 
bör genom olika incitament stimuleras att gå vidare i domarkarriären. 
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Föreningarnas ansvar 
 
Ytterst är det föreningarnas ansvar att rekrytera tillräckligt antal domare. Föreningen 
bör därför ha en plan för att rekrytera, utbilda, vidareutbilda och behålla domare.  
 
Samtidigt bör högre krav ställas på tävlingsarrangerande föreningar att utbilda flera 
egna domare. 
 
Antalet licensierade domare bör också vara ett urvalskriterium vid beslut om vilka 
klubbar som ska få arrangera mästerskapstävlingar och Masterstävlingar. 
 
Förankrat regelverk 
 
Grunden för ytterligare framgång i domarverksamheten är ett regelverk, som är 
enkelt, tydligt och väl förankrat bland fäktföreningarna. 
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Svensk idrott  
– värdegrund och argument 
 
Den svenska idrottsrörelsens värdegrund 
 
Svensk fäktning vill leva upp till svensk idrotts värdegrund, som den uttrycks i 
programmet ”Idrotten vill”: 
 
Glädje och gemenskap 
 
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla 
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  
 
Demokrati och delaktighet 
 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet 
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  
 
Allas rätt att vara med 
 
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 
kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.  
 

Rent spel 
 
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att 
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka 
mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl 
på som utanför idrottsarenan.  
 

Om ungdomsidrotten  
 
Ungdomsidrotten har en viktig plats i ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, som också 
finns i programmet ”Idrotten vill”. Där sägs bl.a. följande: 
 
”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må 
bra.” 
 
Vidare sägs: 
 
”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 
allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för 
tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är 
över 20 år. 
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I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga 
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och 
ska alltid ske på barnens villkor. 
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott 
och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. 
 
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I 
den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande 
normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.” 
 
Argument för idrotten 
 
Svensk idrottsrörelse är en av världens starkaste rörelser med en bredd som 
uppmärksammas internationellt. Två av tre pojkar och drygt varannan flicka i 
åldrarna sju till 15 år är med i en eller flera idrottsföreningar. Drygt två miljoner 
personer i åldern 16 – 84 år är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag i en eller 
flera av de ca 22 000 idrottsföreningarna  
 
600 000 personer i Sverige är ledare, tränare, styrelseledamot eller har liknande 
uppdrag i någon idrottsförening.  
 
Utbredningen bland barn och ungdomar är unik både i förhållande till andra 
organisationer i Sverige och till idrottsrörelser i andra länder, även om de nordiska 
länderna uppvisar jämförbara mönster.  
 
Många av de ideellt arbetande ledarna är också föräldrar som coachar, tränar, tvättar, 
lappar, lagar, tröstar, uppmuntrar, kör bil, säljer lotter, knyter skor och snyter näsor, 
kyler ner och plåstrar om. De ger en öppen och varm famn att krypa in i och ett knä 
att krypa upp i, när det besvikna barnet som bäst behöver stöd och tröst.  
 
De ideella idrottsledarna lägger ned ett arbete motsvarande 140 miljoner timmar per 
år i föreningarna. Om ledarna fick betalt motsvarande en fritidsledarlön för den tid 
de lägger ned på idrotten skulle det innebära ett värde, inkl. sociala avgifter, om ca 20 
miljarder kronor per år. Det motsvarar en kommunal skattehöjning på ca 1:50 
kronor. 
 
Idrotten ger lust och glädje för både utövare och åskådare. Den ger en spontan social 
gemenskap både i omklädningsrummet och vid sidan av arenan. Den ger sina utövare 
bättre hälsa och ungdomar en social fostran. Idrotten ger unga människor möjlighet 
att tillsammans med andra förverkliga sina drömmar och ambitioner. 
 
Idrottsrörelsen är landets i särklass mest utbredda demokratiskola. 
 
Idrottsrörelsen är en oöverträffad positiv mötesplats för människor med olika etnisk 
eller religiös bakgrund.  
 
 
 
 


