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§ 1 Nuläge 
Nuläget vad gäller projekt inom KFU:s område enligt bilaga gicks igenom och 
diskuterades. Beslöts 
 
att  förlänga remisstiden för ”Växa och behålla – Förbundsutvecklingsstrategi för 

Svensk Fäktning 2020-28” till 15 augusti. 
 
att  ansträngningar ska göras för att få fler föreningar att aktivt svara 
 
§ 2 Styrelseutbildning 
Börje föreslog att en styrelseutbildning för föreningar ska tas fram och genomföras. 
Beslöts 
 
att  ge Börje och Gustaf i uppdrag att lämna förslag på upplägg till nästa möte 
 
§ 3 Kommande möten 
Ulf Wikström föreslog att kommande möten i KFU bör hållas tätare men vara kortare med 
förslagsvis en huvudfråga per möte där underlag och frågeställningar skickas ut en vecka i 
förväg. Beslöts 
 
att  Patrik tar fram ett förslag till mötesschema för hösten 
att  avsikten är att nästa möte ska äga rum någon gång i början av augusti 
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Bilaga: Nuläge KFU-aktiviteter 
 
Denna text syftar till att ge en översiktlig bild av pågående projekt inom områdena 
föreningsutveckling och utbildning. 
 
Växa och behålla – Förbundsutvecklingsstrategi 2020-28 
Remissvar 
Remisstiden för underlaget till förbundsutvecklingsstrategi gick ut 17 maj. Sammanlagt 
har ungefär 25 remissvar inkommit. Ungefär 15 föreningar har besvarat remissen. Det är 
uppenbart att remissen upplevts som (alltför) krävande och svår att ta till sig genom att 
den behandlat strategin på relativt hög abstraktionsnivå. 
 
Icke desto mindre går det att utläsa ett antal konkreta slutsatser från svaren: 
 

• Det finns en positiv inställning till att vända sig mot nya målgrupper: Vuxna 
nybörjare, äldre, yngre motionärer där SvFF:s bidrag skulle kunna vara framväxten 
av ett mer varierat tävlingsutbud. 

• Även inställningen till att inkludera nya fäktformer som t ex ljussvärdsfäktning är 
positiv hos alla respondenter som berör frågan. 

• En övervägande majoritet av de som besvarat enkäten har markerat att det 
strategiska initiativet om en gemensam utvecklingsmodell för Svensk Fäktning är 
väsentligt. 

 
Nästa steg 

• Remissvaren har kommit in i olika former (fritext eller enkätsvar och svaren är inte 
helt lättstrukturerade. En sammanställning av remissvaren behöver göras. 

• Utifrån förslagen och inkomna synpunkter görs ett övervägande om vad 
förbundsutvecklingsstrategin bör ta fasta på 

• Ett utkast till förbundsutvecklingsstrategi bör diskuteras av KFU under augusti. 
 
 
Nya målgrupper 
Fencing for all 
SvFF har beviljats 334.000 kr från Framåtfonden (Svenska Spel och RF) för projektet 
Fencing for all. Syftet med projektet är: 
 

• Att testa möjligheten att starta helt nya föreningar med plastvapenfäktning. 
Rörelseglädje snarare än elitförberedelse ska stå i centrum och med kortare 
utbildningar göra föräldrar till tränare och föreningsledare. 

• Att stärka SDF:ens roll i utvecklingen av nya fäktföreningar 
 



Projektet ska genomföras med SDF som partner för SvFF men genomförandet ska enskilda 
föreningar ansvara för. Ansökan har utformats med det nya Östsvenska Fäktförbundet i 
åtanke och föreningar från detta distrikt kommer att ges prioritet för genomförande. 
 
Ludosport 
Dessa kontakter har legat nere en tid men bör återupptas nu med sikte på att få 
Ludosportföreningar att bli medlemmar i SvFF. 
 
Fäktning för 65+ 
SvFF deltar i RF:S förstudie av lämpliga verksamhetsformer för äldreidrott. En 
nulägesanalys genomförs under sommaren och det kommer sannolikt att finnas 
möjligheter att finna viss finansiering för utvecklingsprojekt mot 65+ inom detta projekt.  
 
Utbildning av tränare/aktivitetsledare 
 
Grupptränarutbildning steg 1 
Genomförs 8-14 augusti på Bosön. Samtliga moment som ingår i utbildningen har 
videofilmats med en grupp fäktare under maj och kommer att finnas tillgängliga för 
kursdeltagare efter genomförd utbildning. 
 
Åldersanpassad fäktfys 
En digital utbildning är under sluförande och kommer att prövas på deltagarna i 
grupptränarutbildning steg 1.  
 
Lektionsgivning på florett 
Coronasituationen har försenat kontakterna med Italienska Fäktförbundet. Klarhet nås 
förhoppningsvis under sommaren.  
 
 
Utbildning av föreningsledare/organisationsledare 
Pilotprojekt: Ordförandeutbildning 
Nyvalda föreningsordförande bjuds in till en pilotutbildning där tanken är att utbildningen 
ska utformas i samråd med deltagarna.  
 
Idrottsutveckling: Svensk Fäktnings utvecklingsmodell 
Modell 
Arbete har pågått hela året utifrån den modell som presenterades för KFU vid förra mötet. 
Modellen utgår ifrån en helhetssyn på fäktarens utveckling: Tekniskt, fysiskt, mentalt, 
taktisk. Under de första åren kommer utvecklingsmodellen också att åskådliggöras för 
fäktaren genom fäktmärkestagningar. 
 
Konferens 
En konferens för föreningsföreträdare planeras till mitten av oktober (preliminärt lördagen 
den 17:e oktober).  
 
 



Kommunikation inom Svensk Fäktning 
Utifrån en omläggning av svenskfäktning.se till Wordpress har följande element lagts in i 
planeringen:  
 
Nyhetsbrev: Kontinuerliga nyhetsbrev till föreningsledare (och eventuellt andra 
kategorier. 
 
Webbplatstjänst för SDF: Möjlighet för SDF att placera sin webbplats i samma miljö som 
svenskfäktning.se. 


