
 
 
 
Svenska Fäktförbundet  (UTKAST) Protokoll TK20-08, 2020-11-19 
Tävlingskommittén   Via Teams 
 
  
Närvarande: 
Thomas Åkerberg (TÅ) 
Stefan Clausen (SC) 
Pia Björk (PB)  
Mattias Edlund (ME) 

     
Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 
Förhinder: 
Christian Gustavsson (CG) 
Josef Rizell (JR) 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
TÅ hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av agendan 
 
Agendan fastställdes enligt förslag. 
 
§3 Föregående protokoll 
 
Protokoll TK20-07 gicks igenom.  
 
§4 Tävlingsläget i Sverige och internationellt  
 
PE och TÅ redogjorde för läget med tävlingar med anledning av coronapandemin, där 
samtliga återstående svenska tävlingar under 2020 är inställda och där en internationell 
återstart i januari ter sig allt mer osannolik. 
 
Diskuterades översiktligt möjligheten att under våren 2021 hålla en tävling som ersättning 
för de inställda svenska seniormästerskapen individuellt och lag, ev. ett ”uppskjutet SM 
2020”. 
 
§5 Domarfrågor och strategiskt initiativ om domarförsörjning  
 
Diskuterades förbundets och kommitténs arbete under det kommande året med att 
utveckla den svenska domarverksamheten samt hur det strategiska initiativet 2.2 om 
domarfrågor bör utformas inför nästa år. 
 
Noterades att styrelsen har för avsikt att den 29/11 diskutera de strategiska initiativen inför 
kommande år. 
 
 



 
 
 
Stefan Clausen uppmanades att tillsammans med övriga i domarkommissionen se över det 
nuvarande strategiska initiativet och om möjligt uppdatera detta inför mötet i styrelsen den 
29/11. Utkast till nytt strategiskt initiativ samt eventuella budgetäskanden kopplat till 
aktiviteter i det strategiska initiativet skall senast vara framme torsdagen den 26/11. 
 
Nämndes behovet att tillföra ytterligare kapacitet till domarkommissionen och 
uppmanades ledamöterna att till nästa möte fundera på lämpliga kandidater. 
 
§6 Strategiskt initiativ 1.4 Vidareutveckling av det nationella tävlingssystemet  
 
Redogjordes för det föreliggande utkastet till Strategiskt initiativ 1.4 Vidareutveckling av det 
nationella tävlingssystemet. 
 
Diskuterades frågor kring utbildningsinsatser, förbättrade tävlingar och behovet av regionala 
tävlingsserier för ungdomar i alla regioner.  
 
Framhölls vikten av att också vårda våra traditionella nationella ”masterstävlingar” som 
ryggraden i det svenska tävlingssystemet. Framhölls vidare behovet av fler lag- eller 
partävlingar samt pekades på möjligheterna som öppnas med ”ligor” av typen SFL. 
 
Beslutades att ta fram tydliga indikatorer som över åren utvärderar den svenska 
tävlingsverksamheten. 
 
Beslutades: 
att till styrelsen som förslag framlägga strategiskt initiativ 1.4 Vidareutveckling av det 
nationella tävlingssystemet, enligt bilaga. 
 
§7 Nästa möte 
 
Beslutades: 
att avhålla nästa möte torsdagen den 10/12 kl 20.00. Inbjudan till Teams-möte är utskickad. 
 
§8 Mötets avslutande 
 
TÅ tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:    

 
 
 
 

Peter Ejemyr  
  



 

1.4 Vidareutveckling av det nationella tävlingssystemet ny ver inför 2021 – TK 2020-11-19 

Mål 
• Höjd kvalitet på tävlingsarrangemangen inom fäktsporten och ett förbättrat utbud av tävlingar 
• Ökad glädje och högre engagemang bland funktionärer, ledare, aktiva och åskådare  
• Antalet tävlingslicenser ökar till 1100 senast säsongen 2023-24 

 

Nuläge 
Svensk Fäktning har idag ett nationellt tävlingssystem som till stora delar fungerar väl samtidigt som det finns 
förbättringspotential.  Vår nationella tävlingskalender omfattar ca. 45 arrangemang med mångdubbelt fler enskilda 
tävlingsklasser. Under delar av säsongen är det ”trångt” i kalendern. I delar av landet och för vissa grupper av fäktare är det dock 
ont om lämpliga tävlingar. Antalet tävlingslicenser var 837 säsongen 2018-19 men färre säsongen efter pga. corona. 

Tävlingarna arrangeras i de allra flesta fall av ideella ledare i föreningarna vilka också ofta ansvarar för tävlingsanmälningar, resor 
och ansvar för annan logistik. Föräldrar spelar en viktig roll. Processerna runt fäkttävlingar är komplicerade och kräver 
kompetens, vilken de flesta skaffar sig genom trial and error och muntlig tradering av erfarenheter. Manualer och instruktioner 
finns men för många är det svårt att hitta och förstå instruktionerna.  

I de allra flesta fall arrangeras ingen tävling om inte arrangörsklubben kan gå med vinst. För vissa föreningar är tävlingarna 
livsnödvändiga. Ofta är arrangemangen utformade med ambitionen att maximera antal deltagare vilket skapar trängsel och 
stökighet och ibland säkerhetsrisker. För närvarande saknas system som möjliggör individuell betalning vid anmälan. 

Det är SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB) som reglerar och styr den svenska tävlingsverksamheten och som är starkt normerande 
även där de inte direkt ställer upp regler. Det är därför via TB som det går att åstadkomma en förändring och vidareutveckling av 
tävlingsverksamheten vilken dock bör ske varsamt. Historien har visat att snabba förändringar av tävlingssystemet kan vara 
förödande, inte minst för enskilda föreningar. 

Under 2019 startades Svenska Fäktligan (SFL) av Stockholms Fäktförbund med stöd från SvFF. Denna och andra lagtävlingsserier 
kan i framtiden bli viktiga komplement som erbjuder en delvis ny tävlingsupplevelse med köns-, klubb- och åldersblandade lag. 
Generellt sett efterfrågas fler lagtävlingar. Det finns ett missnöje med kostnaden för att tävla, inte minst med licensavgifterna. 
Säkerhetsreglerna och nya utrustningskrav driver kostnader.  

Det är problematiskt att det saknas tydliga roller på fäkttävlingar. Vem är fäktare, ledare, domare, arrangör, publik? Detta skapar 
onödiga konfliktytor som inverkar menligt på tävlingsupplevelsen. Likaledes saknas ofta tydliga fysiska avgränsningar av 
tävlingsplatsen för olika grupper.  
 

Insikter 
• SvFF behöver fortsätta arbetet med att producera en kombination av korta, väl avgränsade digitala utbildningar / 

instruktionsfilmer och mer omfattande färdighetsinriktade utbildningar i tävlingsledning och -planering samt 
administration av tävlingsverksamhet, publicerade på fencing.se och i förbundets digitala lärplattform. 

• Ledare som ska ackrediteras som coach vid tävling bör genomgå en certifiering online (jmf. Ren Vinnare) 
• SFL och liknande initiativ bör understödjas för att bli en del av en nationell strategi för att erbjuda ett komplement till 

de traditionella tävlingarna. 
• De regionala tävlingsserierna har stor betydelse där de fungerar. Särskild omsorg bör läggas på att säkra och/eller få 

igång bra självgående serier i Sydsverige, Västsverige, Norrland och Mellansverige utanför Stockholm. 
• SvFF:s TB har länge utvecklats organiskt och bör genomgå en revidering för bättre struktur och tydlighet. Detta bör 

ske efter en föreningsremiss som också tar upp olika förslag för bättre tävlingar, att skapa tydligare rollfördelning och 
en tydlig fysisk struktur, avgränsningar mellan utrymmen för aktiva, domare, funktionärer och publik samt där 
uppföranderegler lyfts fram och ansvaret hos arrangör och överdomare att stävja övertramp tydliggörs.  

 

Milstolpar 
2021 SvFF har lanserat de onlineutbildningar, instruktionsfilmer mm. som behövs för att underlätta för användare och 

föreningar att planera och leda tävling, hantera licens- och anmälningssystemet samt de tävlingsadministrativa verktygen. 
Nya TB gäller från 1/7.  

2022 Regionala serier igång i minst 4 regioner. Samtliga svenska mästerskap och nationella tävlingar tillämpar tydlig 
avgränsning av den fysiska miljön samt kräver certifiering för att ge coacher access till pistområdet. SFL eller motsvarande 
finns över hela landet. Det tävlingsadministrativa systemet hanterar betalningar. 

2024 Antalet tävlingsarrangemang har växt till 60 och antalet licenser till 1100. 
 

Aktiviteter 2021 
Klart Aktivitet 
1 jan 
1 feb 
1 feb 
1 mar 
1 jun 
1 sept  
31 dec 

• Utbildningar i tävlingsledning publicerade 
• Remiss TB till föreningarna, diskussion på verksamhetskonferens i mars 
• Indikatorer beslutade för tävlingsverksamheten 
• Aktivitetsplan för regionala tävlingar 
• Nya TB klara 
• Certifiering för coacher lanseras 
• Det tävlingsadministrativa systemet hanterar betalningar 



 
 
 


