
Svenska Fäktförbundet   Protokoll 2016-02-10 
Kalendergruppen   Skype-möte 
 
  
Närvarande: 
Ana Valero Collantes (AVC) 
Peter Gustafsson (PG) 
     
Adjungerad: 
Peter Ejemyr (PE), biträdande generalsekreterare 
 
 
§ 1. Avgång 
 
Anmäldes att Monica Ahlqvist Arvidsson pga. tidsbrist meddelat avgång ur 
kalendergruppen. Ordförande riktade ett varmt tack till Monica för det arbete som 
hon lagt ned. 
 
§ 2. Kort utvärdering om tävlingar t.o.m. nu för säsong 2015-2016 
 
Diskuterades "läget" i den svenska tävlingsverksamheten. 
- Konstaterades att mycket rullar på ganska bra och fortsätter "som vanligt" 
- Arrangörer börjar aktivt efterfråga inte bara Masters- status utan också status som 
uttagningstävling 
 
 
§ 3. Kalender 2016-2017 
 
Konstaterades att ändringar gjorts i FIE:s kalender. Konsekvensändringarna hos EFC 
blir klara först i slutet av februari. Därefter kan vi lägga nationella och regionala 
tävlingar.  
 
 
§ 4. SM Junior, Senior 2017-2020 anmälda klubbar  
 
Anmäldes att intresseanmälningar har inkommit men i relativt liten omfattning. 
Läget vad gäller kandidater ser just nu ut som nedan. 
 
SM	2017-
2020	 Kandidat	1	 Kandidat	2	
SM	2017	 		 		
Lag-SM	 Stockholm	 		
JSM	2017	 Göteborg	 Örebro	
USM	2017	 Karlskrona	 		
SM	2018	 Gotland	 Kalmar	
Lag-SM	 Stockholm	 		
JSM	2018	 Örebro	 		
USM	2018	 Karlskrona	 		
SM	2019	 Kalmar	 		
Lag	-SM	 Stockholm	 		
JSM	2019	 		 		



USM	2019	 Karlskrona	 		
SM	2020	 		 		
Lag-SM	 Stockholm	 		
JSM	2020	 		 		
USM	2020	 Karlskrona	 		
 
 
 
§ 5. Pokaler/priser masters 
 
Beslöts: 
att PE kollar upp, effektuerar beställning. Ana kollar med Monica om ny sockel på en 
pokal. 
 
Samarbete ungdomsråd och instruktion mastersgrupp 
 
§ 6. Dialog om tävlingsformer säsong 2016-17 
 
Anmäldes att det pågår diskussion i frågan inom ramen för ungdomsgruppen. 
Diskuterades i sak. 
 
§ 7. Dialog och diskussion om riktlinjer RF 
 
Diskuterades. Noterades att det finns felaktiga uppfattningar i Fäktsverige om att 
beslut fattats i frågor som relaterar till detta (SM för YU, etc.) 
 
§ 8. Förslag fler medlemmar till Mastersgrupp 
 
Diskuterades behovet av fler medlemmar i kalendergruppen, alternativt att arbetet 
organiseras om.  
 
Beslöts: 
att lyfta frågan på nästa möte med SvFFs styrelse. 
 
 
Justeras    Vid protokollet 
 
 
 
 
Ana Valero-Collantes   Peter Ejemyr 
Ordförande 


