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Om remissen 

Följande föreningar har svarat på remissen: 

 

A6 IF, FK Aramis, Djurgårdens IF FF, En Garde FF, Föreningen för Fäktkonstens Främjande, 
Göteborgs FK, Gotlands FK, Kalmar FK, Linköpings FK, LUGI FF, Malmö FF Gripen, Upsala 
FF, Ängby FK 

 

Följande SDF har svarat på remissen: 

Västsvenska FF 

 

Sammanlagt har 14 remissvar inkommit. 

 

Sammanfattning av remisserna 
 

A6 IF 

A6 IF ställer sig generellt positiva till den struktur och plan som antyds. Man understryker 
vikten av kontinuerlig utvärdering och förbättringsarbete mellan åren utifrån det förslag som 
slutligen fastställs. De föreslagna målsättningarna ses som höga men ingen rekommendation 
om sänkning ges. 

 

När det gäller uttagning anser man det viktigt att tillåta undantag och anger att starka 
resultat närapå uttagningen eller träning och tävling på annan ort skulel kunna motivera 
sådana undantag. Samtidigt anger man att resultat måste vara basen för uttagning och 
understryker vikten av att handläggningen är transparent och tydlig så att den icke uttagne 
vet vad man behöver göra för att bli uttagen nästa gång.  

 

Man nämner också behovet av ökad dialog och samarbete mellan föreningar och mellan 
förbund och föreningar för att skapa en gemensam drivkraft att utvecklas. 

 



Föreningen understryker också vikten av den kedja som föregår landslagsverksamhetens 
fokus med ungdomstävlingar på lagom avstånd i tillräcklig utsträckning och nämner att man 
ser att det behövs nationella tävlingar också för ungdomar. Slutligen understryker man 
vikten av att svensk fäktning blir bättre finansierad och menar att man behöver utveckla 
varumärke och utnyttja de möjligheter som framgångsrika eller lovande fäktare erbjuder för 
att skapa värden. 

 

FK Aramis 

FK Aramis anser att det bör vara samma målbild och resultatmål på florett och värja. Man 
menar att målet måste vara topp åtta eftersom det är vad SOK kräver för uttagning. Man 
understryker att fäktning är en sport och att det är olämpligt att göra skillnad mellan vapnen. 

 

När det gäller kvalkraven anser man att det bör räcka med topp 8 på JEM för att man ska 
anses vara kvalad i lag till JVM. I övrigt anser man att de föreslagna kvalkraven är bra. 

 

Man anger att man välkomnar att SvFF utvecklar och utbildar fäktarna, oklart vilken 
nivå/ålder man avser. 

 

När det handlar om prestationsmålen förklarar man sig (mycket) positiv och nämner bland 
annat förbundsframtagna program för kompletteringsträning och deltagande i samtliga 
europeiska VC med lag. Man välkomnar också en satsning på att höja nivån på 
florettbedömningen.  

 

Djurgårdens IF FF 

DIF säger sammanfattningsvis att man ”tagit del av SvFF:s remiss och anser att den är 
genomarbetad, har tydliga och genomförbara målsättningar samt ger en vision som ligger i 
linje med klubbens egen verksamhet”. 

 

Man föreslår att ambitionerna under processmål ska kompletteras med en målsättning om 
”Internationellt samarbete via träningsläger, träningshelger och andra samarbeten”. 

 

Föreningen anmäler sig skiljaktig när det gäller kvalkrav till kadett- och junior-VM och 
menar att det är önskvärt med fulla lag då så mycket internationell erfarenhet som möjligt för 
fäktarna är önskvärt. 

 

En Garde FF 

Föreningen gör i sitt remissvar en omfattande genomgång av läget inom svensk fäktning och 
kompletterar analysen i remissmaterialet med flera egna synpunkter.  

 

En Garde FK anser att det bör vara samma målbild och resultatmål på florett och värja. Man 
menar att målet måste vara topp åtta eftersom det är vad SOK kräver för uttagning. 

 



Inställningen till kvalkrav till KJVM är negativ dels med motiveringen att det är orimligt att 
begränsa deltagande vid tävlingar där fäktarna själva betalar sina kostnader, dels utifrån 
behovet att maximera den internationella tävlingserfarenheten. 

 

Man lyfter behovet av att hitta lösningar för idrottare att kombinera en elitsatsning med 
utbildning och föreslår att såväl en NIU-koordinator med uppgift att säkra nivån på 
verksamheten i de olika NIU som att möjligheten att återinstifta ett RIG, till exempel på 
Solna gymnasium, övervägs. 

 

Nödvändigheten av att få tävla och träna mot internationellt motstånd betonas på flera håll i 
remissvaret.  

 

Föreningen delar ambitionen att förbättra nivån på florettbedömningen och ger ett flertal 
förslag på hur detta skulle kunna gå till. 

 

SvFF:s landslagsorganisation diskuteras. Kortare beslutsvägar efterlyses, en deltidsanställs 
sportchef ”skulle räcka” i kombination med landslagstränare. 

 

”Att ha åtta träningstillfällen i SvFF:s regi bör inte prioriteras över träningstillfällen där 
fäktarna får träna med internationella fäktare. All träning är dock bättre än ingen träning.”  

 

En Garde FF anser att situationen i andra länder vad gäller organisation och upplägg bör 
utredas och att en ny landslagsorganisation bör utformas utifrån slutsatserna av denna 
utredning. Man föreslår också några andra åtgärder såsom föryngring av styrelsen och 
utredningar om hur fäktsporten bäst ska marknadsföras samt hur exponeringen mot 
internationell fäktning bäst kan öka. 

 

Föreningen för Fäktkonstens Främjande 

Föreningen anger att man saknar tre viktiga områden i remissmaterialet:  

1. Hur det privatekonomiska dilemmat runt en fäktares elitsatsning ska lösas eller 
underlättas 

2. Hur viktiga komponenter glädje, gemenskap och sammanhållning är i en elitsatsning. 
3. Fäkttränarnas villkor med avseende på ersättning, arbetsmilj, arbetsglädje mm 

 

Föreningen förespråkar en bench-marking mot de nordiska länderna och de bästa nationerna 
i världen på förenings- och förbundsnivå vad gäller elitverksamheten. 

 

FFF gör en noggrann genomgång av den SWOT-analys som bifogades remissmaterialet och 
gör delvis andra bedömningar och kommer också ibland till andra slutsatser. 

 

Föreningen uppskattar att det i en svensk förening bara är möjligt att erbjuda tre 
elitträningar per vecka om de övriga verksamheterna för t ex barn och motion ska hinnas 
med. Man anger också klart att det är en avvägning om föreningen kan välja att även satsa på 
att ha en elitverksamhet med ett syfte i linje med SvFF:S målsättningar.  



 

Göteborgs FK 

Göteborgs FK anger två punkter som viktigast: 

 

För det första anser man att det bör vara samma målbilder på värja och florett samt för 
damer och herrar. Dessa målbilder bör syfta till att möta OK:s kvalkrav. Man anser att det är 
lika realistiskt att ett lag i herrvärja är topp åtta år 2024 som att ett lag i dam- eller herrflorett 
är det. Det påpekas också att i nuläget kommer damfloretten att nå sin målbild genom att 
delta på planerade tävlingar och komma sist varje gång. 

 

För det andra anser man att landslagsorganisationen behöver effektiviseras. Problemen är 
”för många inblandade personer och för långa beslutsvägar”. 

 

Man anser att för att medverka till ”tillräckligt många fäktare med hög ambition som är 
långsiktigt uthållig” vilket är en del i den ”konkurrenskraftiga utbildningsmiljön” så bör SvFF 
överväga att öka kvalitén och konkurrensen på de svenska klubbarna genom att försöka hitta 
sätt att locka utländska unga seniorer att flytta till Göteborg, Stockholm, Uppsala och 
Lund/Malmöområdet för att skaffa sig en attraktiv utbildning. 

 

Man stödjer att hög kompetens i organisationen är viktigt och efterlyser en bättre 
organisation.  

 

GFK föreslår längre landslagssammandragningar (2-3 veckor) ett par gånger om året istället 
för de korta veckoslutssammandragningar som föreslagits. Man nämner att hänsyn måste tas 
till ”Övrig verklighet –	tävlingar,	längre	läger,	internationella	läger,	skola/arbete,	socialt	liv”.	

 

Man anför också att man saknar ”en röd tråd, en utvecklande pedagogisk tanke och en 
kontinuerlig utveckling” på den lägerverksamhet som genomförts på värja. Såväl fäktare från 
GFK som fäktare från andra klubbar har vittnat om att lägrena har karaktären ”samling av 
fäktare som fäktar litegrann tillsammans”.  

 

Man anger också att ”kvalitet, inte kvantitet” ska vara den styrande principen för antalet 
lägerdygn. 

 

Föreningen anser att det är önskvärt att domarstandarden på båda vapnen förbättras. 

 

Gotlands FK 

Gotlands Fäktklubb understryker i sitt remissvar betydelsen av genomtänkt och noggrann 
planering för varje säsong, av ett rättvist och tydligt uttagningssystem och av att satsa på 
juniorer. I lägerverksamheten betonar man betydelsen av ”utbyte med stora fäktnationer”.  

 



Man ger en rad konkreta förslag på förbättringar av planeringsförfarandet och 
uttagningssystemen. 

 

Kalmar FK 

Kalmar FK förespråkar samma målbilder på florett och värja, damer och herrar, samt att 
målbilderna ska syfta till att uppfylla SOK:s kvalkrav. 

 

Föreningen nämner betydelsen av faktorer som stöd till de aktiva för planering och 
uppföljning av träning och tydliga målsättningar för den enskilde från förbundets sida. Man 
lyfter också att ekonomiska faktorer spelar en roll för den aktives möjligheter till helhjärtad 
satsning.  

 

Linköpings FK 

Linköpings FK anser att det är viktigt att landslagsverksamheten strävar efter att vara öppen 
för att ta in nya intresserade. SvFF behöver se och uppmärksamma fler aktiva och fler 
tränare. Det är också viktigt att man inte lyfts ur gruppen om man inte kan närvara vid en 
träningssammandragning. 

 

Man lyfter fram faran med att vissa tröttnar om det ställs för stora krav på träning.  

 

Man anger att man finner målbilderna realistiska.  

 

LFK ger en rad synpunkter på hur det praktiska genomförandet av strategin bör genomföras. 

 

LUGI FF 

LUGI FF menar att de resultatmål som gäller för 2020 inte kan anses utgöra ”världsklass”. 
Man hoppas att sabeln också ska komma att ingå i det gemensamma landslagssamarbetet i 
framtiden. Man anser att bättre domare leder till högre nivå bland de aktiva på ett vapen och 
att det gäller alla tre vapnen. 

 

 

Malmö FF Gripen 

Föreningen anser att det faktum att många lämnar fäktsporten som kadetter eller juniorer 
har ett samband med tränarstrukturen och komptensen bland tränare i Sverige. De flesta 
tränare behärskar enbart ett vapen.  

 

Malmö FF Gripen förespråkar att det bör vara samma målbilder på florett och värja (bland de 
åtta bästa i världen). Samtidigt visar man med egenframtagen statistik att det inte finns 
något stöd för målbilderna i den långsiktiga utvecklingstrenden. 

 



Föreningen ställer frågan varför de punkter som lyfts under ”träningskoncept” inte 
diskuterats tidigare.  

 

I remissvaret lämnas detaljerade rekommendationer om hur organisationen för 
landslagsverksamheten bör se ut.  

 

 

Upsala FF 

Föreningen ger ett antal frågor när det handlar om målbilderna och målen som antyder att 
man anser att de är orealistiska men lämnar inget förslag till alternativa formuleringar.  

 

Uppsala FFF menar att antalet träningslägerdygn är för högt och att det lämnar för litet 
utrymme för vardagsträning i föreningen och återhämtning.  

 

Föreningen lämnar synpunkter på eventuella kvalkrav. 

 

Ängby FK 

Ängby FK lyfter fram betydelsen av professionella tränare och tränarutveckling i 
sammanhanget. ”Förbundet” bör överväga att stötat föreningarna att ta in nya tränare och 
tränare från utlandet. 

 

Föreningen anser att målbilderna på florett och värja bör vara lika.  

 

Man anser också att det bör vara snarare längre men färre läger och hänvisar bland annat till 
skolans krav, andra intressen och ledighet. 

 

När det gäller den konkurrenskraftiga utvecklingsmiljön understryker man behovet av 
samhörighet och bra gruppdynamik.  

 

Västsvenska Fäktförbundet 

VSvFF anger ett förslag till alternativ målformulering: 

Svensk	fäktning	erbjuder	en	långsiktigt	konkurrenskraftig	utvecklingsmiljö	där	svenska	landslag	är	i	
världsklass 

 

VSvFF anser att det är lämpligt att ange målen för 2024 i ett senare läge när måluppfyllelsen 
20020 går att bilda sig en uppfattning om.  

 

Man anser också att individuella mål bör ingå och påpekar att de individuella resultaten 
måste ligga på en sådan nivå att 2-3 fäktare har kapacitet för SOK:s Topp- och talangprogram 
om lagmålen ska ha förutsättningar att bli uppnådda.  



 

I sitt svar anger man också förslag på enligt vilka kriterier lagmålen ska utvärderas under 
perioden.  

 

När det handlar om prestationsmål gör man ett antal påpekanden: 

 

• Internationellt tävlande på kadett- och juniornivå bör utgå ifrån de riktlinjer som 
anges av SOK/SVFF i förening för utmanarprogrammet. 

• Stora ekonomiska resurser krävs för förverkligande 
• Ger den planerade träningslägerverksamheten utrymme för återhämtning. Läger bör 

placeras rättvis ur geografiskt hänseende.  
• För att kunna vara topp 16 och topp 8 i lag behöver deltagande i alla lag-VC planeras 

 

När det handlar om kvalkrav anser man att det är stor skillnad på vad som krävs för en topp 
16-placering på olika vapen.  

  



 

 

Sammanfattning av remissynpunkter i 
tabellform 
 

Frekvent	återkommande	synpunkter	på	remissen	

Målbilderna	 Antal	klubbar	 Nämns	av	

Gemensamma	målbilder	på	florett	och	värja	

6	

GFK,	ÄFK,	
MFFG,	

KFK,	ARA,	
EGF	

Gemensamma	målbilder	i	paritet	med	SOKs	krav	
4	

GFK,	KFK,	
ARA,	EGF	

Är	målsättningarna	realistiska?	Att	jämföra	med	nordiska	länder	är	av	
intresse	

3	
FFF,	EGF,	
MFFG	

Ifrågasätter	varför	värjans	målbild	är	högre	än	florettens	 2	 UF,	MFFG	

Målbilderna	2020	är	för	låga	
2	

LUGI,	
VsFF	

För	att	nå	upp	till	topp	16	på	VC	som	lag	måste	vi	delta	på	samtliga	lag-
VC	

2	 UF,	VSFF	

Målbilderna	är	oklara	-	innebär	högre	målsättning	också	ökade	
resurser?	

1	 UF	

Samma	satsning	som	gjordes	på	damvärja	måste	göras	på	samtliga	
landslag	där	vi	har	ambitionen	att	lyckas.	Estland	kan	vara	ett	
referensland.	

1	 UF	

Landslagsorganisationen	 		 		

Vem	sitter	var	och	varför	i	landslagsorganisationen	utifrån	det	faktum	
att	vi	inte	lyckats	kvala	någon	svensk	fäktare	till	OS	på	16	år.	"Om	man	
inte	är	nöjd,	var	är	i	så	fall	analysen	om	vad	som	har	brustit	och	bör	
detta	i	så	fall	enligt	styrelsen	föranleda	organisatoriska	förändringar?"	
citat	UF.	"Man	bör	ta	fram	en	helt	ny	landslagsorganisation"	citat	KFK	
"Det	finns,	som	remisstexten	konstaterar,	flera	skäl	till	att	se	över	
landslagsverksamheten"	citat	FFF.	"Motstånd	till	förändring	efter	
utländska	eller	främmande	koncept"	citat	EGF	

7	

GFK,	ÄFK,	
UF,	

MFFG,	
KFK,	FFF,	

EGF	

Effektiviserad	organisation	kring	landslagsledningen.	Kortare	
beslutsvägar,	färre	personer.		

7	

EGF,	ARA,	
GOFK,	
KFK,	
MFFG,	



GFK,	ÄFK	

Analysmaterialet	är	något	tunt.	SVFF	saknar	tydlighet	i	många	punkter.	
Vad	tyckt	t	ex	om	de	senaste	årens	resultat?	FFF	saknar	
referensmaterail	och	EGF	saknar	träningsstatistik.	

7	

GFK,	ÄFK,	
UF,	

MFFG,	
LUGI,	FFF,	

EGF	

Tydligare	mandat	efterlyses	för	ansvariga	personer	som	lyder	under	
förbundet,	exempelvis	grenledare.	

5	
GFK,	ÄFK,	
MFFG,	
A6,	EGF	

Landslagskommittén	kan	med	fördel	bytas	ut	mot	1	styrelseledamot/1	
person/mer	slimmad	organisation/deltidsanställd	sportchef	

5	
GFK,	ÄFK,	
MFFG,	

ARA,	EGF	

Struktur	som	styrka	ifrågasätts.	"Den	struktur	vi	har	idag	är	ju	faktiskt	
den	som	tagit	oss	dit	där	vi	befinner	oss	idag.	Är	vi	nöjda	med	det?	
Uppenbarligen	inte,	med	tanke	på	de	målsättningar	som	sätts	upp	
längre	fram	i	dokumentet."	

4	
GFK,	UF,	
LFK,	FFF	

Själva	organisationen	bör	jämföras	med	andra	länders	verksamheter	 2	 FFF,	EGF	

En	strategi	som	på	djupet	institutionaliserar	landslagaverksamheten	 1	 FFF		

Styrelsen	utser	en	grupp	som	nominerar	till	landslagsledningen	 1	 MFFG	

Kvalkrav,	träningssamlingar	och	uttagningssystem	 		 		

Vi	måste	ut	internationellt	tidigare.	GOFK	talar	om	att	bygga	lag	i	unga	
år,	"Vi	vill	gärna	att	våra	fäktare	åker	på	tävling	tidigt	och	ofta	då	detta	
är	viktigt	i	deras	utveckling"	citat	ARA	

6	

GOFK,	
KFK,	DIF,	
ARA,	EGF,	

VSFF	

Antalet	landslagssammandragningar	måste	ställas	i	relation	till	övriga	
livet,	skola/arbete,	socialt	liv	och	framförallt	träning	på	hemmaplan.	

6	

GFK,	ÄFK,	
UF,	LFK,	
GOFK,	
VSFF	

Kvalitet	snarare	än	kvantitet	vad	gäller	träningsläger,	exempelvis	färre	
men	längre	läger.	"Utbyte	av	erfarenheter	och	träning	med	utländska	
fäktare	bör	prioriteras	över	träningssammandragningar	på	nationell	
nivå	om	så	är	möjligt"	citat	EGF	

5	
GFK,	ÄFK,	
UF,	GOFK,	

EGF	

Ifrågasätter	för	höga	kvalkrav.	Strävan	bör	vara	att	alltid	skicka	fulla	lag	
till	mästerskap.	"Det	är	orimligt	att	fäktare	ska	stå	för	kostnader	vid	
tävlingar	utomlands	samtidigt	som	deltagandet	begränsas	från	svensk	
sida"	citat	EGF	

4	
UF,	DIF,	
FFF,	EGF	

Vill	avskaffa	den	rullande	rankingen	 1	 GOFK	

Relationen	förbund	-	klubbar	 		 		

Nätverk	bland	tränare	i	landet	och	mellan	klubbar	och	förbund	
7	

ÄFK,	UF,	
MFFG,	
LFK,	A6,	



FFF,	EGF	

Viktigt	med	skriftliga	avtal	mellan	klubbar	och	förbund	främst	vad	det	
gäller	tränare.	Klubbtränare	måste	avlönas	av	förbundet	när	de	jobbar	
för	förbundet.	

2	 UF,	LFK	

Bredda	den	professionella	tränarkåren	på	sikt	
2	

ÄFK,	
MFFG	

Ökat	samarbete	mellan	olika	vapen.	MFFG	anger	t	ex	Danmark	som	ett	
referensland.	

2	
MFFG,	
LFK	

Aktivt	locka	utländsk	sparring	till	universitetsstäder	med	hjälp	av	
förbundet	och	bra	skolor.	

1	 GFK	

Brist	på	kommunikation	kring	landslagsverksamheten	 1	 EGF	

Det	har	skett	en	distansering	mellan	SVFF	och	tränare/styrelse	i	de	
aktiva	klubbarna	

1	
EGF	

Resursfrågan	 		 		

Är	det	rätt	att	prioritera	medicinsk	personal	när	vi	har	begränsade	
resurser?	

2	 UF,	FFF	

Vi	måste	förbättra	förbundets	resurser,	genom	t	ex	sponsorer.	Försalg	
på	hur	detta	skulle	kunna	göras	saknas	i	remissen.	

2	 A6,	FFF	

Det	måste	finnas	en	tydlighet	kring	vad	som	är	obligatoriskt	och	inte	i	
ett	uttagningssystem	

2	 GFK,	FFF	

Vad	ska	förbundet	egentligen	bekosta	för	de	satsande	fäktarna?	En	
prioriteringsordning	efterlyses.	

1	 FFF	

Elitfäktning	kräver	resurser,	även	på	klubbnivå	och	hos	den	enskilda	
individen.	Hur	ska	den	enskilda	fäktaren	kunna	göra	en	så	ekonomiskt	
gynnsam	satsning	som	möjligt?	

1	 FFF	

Styrkor	och	svagheter	 		 		

Hur	kan	det	ideela	listas	som	en	styrka	samtidigt	som	remissen	säger	att	
en	ökad	professionalisering	krävs?	

2	 ÄFK,	FFF	

Det	är	en	paradox	om	samarbete	med	SOK	är	både	styrka	och	svaghet.	 1	 UF	

Statistiken	i	remissen,	samt	formuleringar	i	remissen	 		 		

Konkretisera	förmodanden	i	remissen,	gör	den	mer	tydlig.	Vad	menas	t	
ex	med	kortsiktighet,	vad	viner	vi	på	ett	vapensamarbete?	FFF	är	t	ex	
osäker	på	formuleringar	om	professionaliseringsgrad	kontra	svenska	
modellen.	De	hittar	också	vagheter	och	paradoxer	vad	gäller	
kompetenta	tränare	på	svensk	mark	och	hur	de	används	i	
landslagssammanhang.	

3	
FFF,	GFK,	

UF	

Statistiken	kan	kompletteras	med	internationella	jämförelser	
(benchmarking)	för	att	jämföra	vår	elitsatsning	med	övriga	nordiska	
länder	samt	de	bästa	nationerna	i	världen.	

1	 FFF	



Domare	 		 		

En	rad	föreningar	kommer	med	förslag	om	hur	man	kan	förbättra	
standarden	på	domarna,	Bjud	in	domare	till	förbundets	träningsläger,	
anordna	fler	kurser	och	seminarier,	aktivera	överdomaren	till	att	ge	
feedback,	domarna	måste	få	återkoppling.	

5	
GFK,	ÄFK,	
MFFG,	

ARA,	EGF	

En	hög	kompetens	bland	domare	är	viktigt,	inte	bara	på	florett	utan	för	
alla	vapen.	

2	 GFK,	LUGI	

Övrigt	 		 		

Ett	modernt	mer	grenanpassat	fystestbatteri	måste	tas	fram	från	
förbundet.	Det	bör	också	finnas	tillhörande	fysprogram	samt	tillgång	till	
relevant	feedback	från	inom	ämnet	kompetenta	personer.	Fäktarna	ska	
bli	tydligt	informerade	om	fysträningens	betydelse	redan	i	unga	år.	

4	
GFK,	UF,	
KFK,	ARA	

Öka	antalet	aktiva	fäktare	på	klubbnivå	 2	 GFK,	EGF	

Sabel	nämns	inte	alls	i	remissen,	vilket	den	borde	göra	 1	 LUGI	

Den	svenska	toppen	är	för	tunn	och	isolerande.	Fler	borde	bjudas	in,	
landslagsledningen	måste	se	fler	och	visa	upp	sig	på	tävlingar.	

1	 LFK	

Möjlighet	att	kombinera	studier	med	träning	är	viktigt.	EGF	föreslår	en	
koordinator	av	NIU-gymnasierna.	

1	 EGF	

 

  



Landslagskommitténs överväganden 
Landslagskommittén kan konstatera att synpunkter kommit in från de flesta av de 
fäktföreningar som bedriver elitverksamhet.  

 

Antalet synpunkter är många och det är tydligt att föreningarna tagit tillfället i akt att ange 
inte bara sina synpunkter på det utskickade remissunderlaget utan även på alla de faktorer 
som de anser vara relevanta för att landslagsverksamheten ska kunna vara framgångsrik i 
Sverige idag. Man har också ofta varit synnerligen detaljerad om hur de operativa 
lösningarna bör se ut i olika hänseenden. 

 

I några fall har uppenbarligen underlaget inte räckt för föreningarna att göra sina 
bedömningar utan svaren har blivit fler frågor. Lyckligtvis har detta varit undantagsfall. 

 

När det gäller synpunkter på de operativa lösningarna och de rekommendationer som 
framkommit om uttagningssystem, organisering av den ideella och professionella ledningen 
av landslagsverksamheten mm bildar de givetvis underlag för den fortsatta processen på 
olika nivåer. 

 

Landslagsledningen koncentrerar här sina överväganden runt de mer övergripande 
frågeställningar som remissunderlaget fokuserade och uttryckligen ställde frågor om. 

 

Synpunkter på SWOT-analysen 

Flera föreningar har anmärkt på oklarheter där samma förhållande, eventuellt med en annan 
benämning, blivit både styrka och svaghet eller hot och möjlighet. Det har även framförts en 
lång rad synpunkter på enskilda synpunkter. 

 

Landslagskommitténs rekommendation:  

SWOT-analysen bör ses över och revideras i den utsträckning som bedöms behövlig utifrån 
behov av klarhet och fullständighet. 

 

Förslaget till målbild 2024 

De flesta remissvar förefaller omfamna den föreslagna omformuleringen där 
utvecklingsmiljön fokuseras. Västsvenska Fäktförbundet föreslår en alternativ formulering 
som skulle tillåta att en del av spänningsförhållandet mellan vapnen kunde elimineras.  

 

Landslagskommitténs rekommendation:  

Att	formuleringen	av	målbild	för	2024	istället	blir	”Svensk	fäktning	erbjuder	en	långsiktigt	
konkurrenskraftig	utvecklingsmiljö	där	svenska	landslag	är	i	världsklass”	

	

Förslag om ”konkurrenskraftig utvecklingsmiljö” 



Det är landslagskommitténs bedömning utifrån remissvaren att den text och den bild som 
behandlar detta område i det stora hela fångar denna målsättning och att beskrivningen är 
acceptabel även om förbättringar är möjliga. De som signalerar tveksamhet (t ex ”delvis bra”) 
har inte preciserat sig mera. 

 

Föreslagna resultatmål för 2020 och 2024 

Landslagskommitténs rekommendation:  

Att lämna de nuvarande formuleringarna oförändrade  

(mot detta beslut har Martin Roth Kronwall reserverat sig till förmån för samma 
resultatmål (topp 8) på florett och värja, damer och herrar) 

  

Föreslagna prestationsmål 

I anslutning till de angivna prestationsmålen har invändningarna främst varit mot att antalet 
lägerdagar är för högt eller att man bör prioritera färre och längre läger framför kortare och 
fler. Det finns en möjlig motsättning mellan förbundsintresset och föreningsintresset där 
förbundet har ett intresse av att de som håller högsta nivå i landet och har en drivkraft att nå 
en hög nivå ska träna tillsammans i så hög utsträckning som möjligt med en intensitet som 
inte är möjlig i föreningen. Det kan också finnas en motsättning i intressen mellan olika 
föreningar som beroende på nivå på de aktiva i den egna föreningen är mer eller mindre 
intresserade av att delta i förbundsanordnade läger. Det förekommer också hänvisningar till 
de aktivas behov av fritid, tid till andra sysselsättningar mm. Vidare krävs att kvalitén på 
lägrena måste vara hög och genomtänkt. 

 

En hypotes för den föreslagna landslagsverksamheten är att träningsmängden för aktiva som 
vill uppnå elitnivå måste öka och att lägerdygn är ett bra sätt att uppnå detta. Lediga dagar 
som helger och lov bör därför utnyttjas till att öka träningsmängden.  

 

Landslagskommitténs rekommendation 

Det är mycket viktigt att SvFF slår vakt om den verksamhet med läger och 
träningssammandragningar som finns idag. På sikt kommer den förmodligen att behöva 
öka ytterligare. Invändningar om låg nivå av genomförande, i den mån de är berättigade, 
har ingen relevans i jämförelse med det långsiktiga syftet att erbjuda tillfälle till ökade 
träningsmängder med högre kvalité än på hemmaföreningen. Successivt kommer 
genomförandet att förbättras allteftersom erfarenheten ökar och rutiner skapas. 

 

Föreslagna processmål 

Inga remissinstanser har uttalat sig negativt om de föreslagna processmålen. Däremot 
förekommer en rad synpunkter som har anknytning till processmålen och hur dessa mål ska 
operationaliseras.  

 

Landslagskommitténs rekommendation:  

Att anpassa processmålen i arbetet om det bedöms nödvändigt. 

 



Föreslagna kvalkrav 

De flesta föreningar som uttalar sig motsätter sig kvalkrav såväl vad gäller seniormästerskap 
som till junior- och kadett-VM. I vissa fall framför man även att sänkta eller inga kvalkrav 
inte skulle medföra högra kostnader. Landslagsledningen anser det klarlagt att kvalkraven 
har ekonomisk betydelse, inte minst när det gäller administrationen för mästerskap som är 
omfattande och kostsam. Okvalificerade deltagare innebär också regelmässigt mer arbete per 
individ för ansvarig ledare och det finns goda skäl att anta att de kvalificerade fäktare som 
deltar gör sämre resultat vid mästerskap utifrån erfarenheter gjorda av SOK. 

 

Landslagskommitténs rekommendation:  

Att fastställa kvalkrav  

 

Florettbedömning 

Landslagskommitténs rekommendation:  

Att ha med en avdelning om florettbedömning i det slutliga förslaget om 
landslagsverksamheten 

 

	


