
Möte	landslagsledningen	2017-02-09	

Deltagare:			 Henning	Österberg,	ordf	
	 Johan	Harmenberg	
	 Orvar	Jönsson	

Peter	Barvestad	(grenledare	värja)	
Martin	Roth	Kronwall	(grenledare	florett)	
Benedict	Chambers	(ledare	värja	damer	seniorer)	
Ivan	Makkai	(ledare	värja	seniorer)	
Pierre	Thullberg,	adjungerad	

1. Fastställa	uttagningar	JEM	och	KEM	

Beslöts	att	fastställa	tidigare	beslut	som	fattats	via	e-post	enligt	bilaga	1.	MRK	ska	om	möjligt	
utse	reserver	där	sådana	saknas.	

2. Ny	poängskala	för	mästerskap	

Beslöts	att	i	uttagningssystemet	ska	justeras	så	att	den	nya	poängskalan	endast	ger	poäng	till	de	
16	bästa	placeringarna	på	EM	och	VM.	Poängen	för	dessa	16	placeringar	är	samma	som	för	
JVC/VC	(skala	A	i	uttagningskriterierna).	

3. Utkast	till	instruktion	för	den	nya	landslagsorganisationen	

Förslaget	bedömdes	vara	ändamålsenligt.	

4. Nyckeltal	

Förslaget	till	nyckeltal	för	landslagsverksamheten	diskuterades,	bil	2.	Landslagsledningen	
förklarade	sig	principiellt	positiv	till	de	tre	områdena	för	nyckeltal:	behållandegrad,	prestation	
samt	resultat	och	de	föreslagna	nyckeltalen	bemöttes	positivt.	Nyckeltal	för	fysprofilen	och	
fysträningsrådets	rekommendationer	diskuterades	livligt.	Det	konstaterades	sammanfattningsvis	
att		

• det	är	centralt	att	ett	fungerande	system	för	tester	kommer	igång	
• att	en	grundläggande	fysnivå	för	träning	och	tävling	behöver	byggas	upp	hos	de	aktiva	

vilket	bekräftas	av	resultaten	från	de	första	testerna		
• att	testerna	måste	ha	ett	konstaterat	samband	med	fäktframgång	för	att	vara	

användbara	
• att	fysprofilen	bör	studeras	närmare	när	det	gäller	validitet	innan	riktvärden	anges	
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Uttagningar kadett och junior-EM 

 

Svenska	Fäktförbundets	ledare	

Peter	Barvestad	

Martin	Roth	Kronwall,	överledare	

	

Herrvärja	

Linus	Islas	Flygare	

Anton	Kimfors	

Axel	Mattsson	

Jonathan	Svensson	

Reserv:	Christoffer	Ejemyr	

	

Damvärja	

Åsa	Linde	

Elvira	Mårtensson	

Sonja	Löfgren	

Cecilia	Lehrman	

Reserv:	Julia	Asp	

	

Damflorett	

Ester	Schreiber	

Harriet	Rundqvist	

Line	Jönsson	

Patricia	Gilljam	(endast	lag)	

	

Herrflorett	

William	Zingmark	

Sebastian	Persson	



Vincent	Mindelöf	

Carl-Oskar	Ahlqvist	

Reserv:	Svante	Dahlin	

 

Herrvärja	

Martin	Fogeman	

Filip	Eriksson	

Nils	Björkbäck	

Hugo	Pousette	

Reserv:	Samuel	Sverker	

	

Damvärja	

Natalie	Wramner	

Sophie	Engdahl	

Sofia	Hansson	

Selma	Abu	Eid	Tjulin	

Reserv:	Sara	Löfvenberg		

Herrflorett	

Malte	Westesson	

Eimer	Ahlstedt	

Carl	Berggren	

Hugo	Isaksson	

	

Damflorett	

Miriam	Schreiber	

Line	Jönsson	

Anja	Matic	

Andrea	Hansen	

  



2 Förslag till nyckeltal landslag 

 
Styrningen av landslagsverksamheten blir tydligare och effektivare genom att nyckeltal införs 
för de mål som anses som mest väsentliga. 

 

Landslagsorganisationen ska senast den 10 januari varje år rapportera nedanstående 
nyckeltal till styrelsen. 

 

Huvudsakligen är det tre områden som bör bevakas med nyckeltal: 

 

A. Behållandegrad: Hur väl förbundet lyckas ta hand om de kadetter som kommer in i 
förbundets verksamhet och få dem att bli motiverade att fortsätta fram till 
senioråldern.  

B. Prestationsnivå: Träningsmängd, träningsstatus. 
C. Resultatnivå i internationell jämförelse: Främst på seniornivå. I det läge svensk 

fäktning befinner sig är det mindre meningsfullt att följa indikatorer som medaljer 
eller placeringar på mästerskap. När nivån successivt höjs bör resultatmål för 
prioriterade tävlingar (VM och OS) införas. 

 

A. Nyckeltal för behållandegrad 

 

A1. Antal förstaårskadetter (fyller 15 år det år säsongen inleds) med licens vid 
säsongsslut 

 

 Flickor Pojkar Totalt 
2015-16 16 32 48 
Mål 2022 40 60 100 

 

 

A2. Antal förstaårsjuniorer (fyller 18 det år säsongen inleds) med licens vid 
säsongsslut 

 

 Flickor Pojkar Totalt 
2015-16 17 39 56 
Mål 2022 30 45 75 

 

 

Antal förstaårsseniorer (fyller 20 det år säsongen inleds) med licens vid 
säsongsslut 

 

 Kvinnor Män Totalt 
2015-16 4 10 14 
Mål 2022 20 30 50 



 

 

 

  



B. Nyckeltal för prestationsnivå 

Fysprofilen är ett test som mäter individens fysiska nivå med avseende på styrka, power, 
aerob och anaerob prestation. Genom att göra ett antal basfystester kan man med hjälp av 
Fysprofilen se individens fysiska kvaliteter i förhållande till de baskrav som ställs inom en 
idrott. En sammanvägning av de genomförda testerna ger ett totalt fysindex. 

Riktvärden för det totala fysindexet är  

Fysindex 1-3:  Basfysiken är begränsande för träning och prestation på seniorelitnivå 

Fysindex 4-6:  Basfysiken är inte direkt begränsande för den stora tävlings- och 
träningsmängd som krävs på seniorelitnivå. Aktiv under utveckling mot 
internationell toppnivå. 

Fysindex 7-9:  Internationell toppnivå  

SvFF:s fysträningsråd har satt upp följande målsättningar för Fysprofilen: 

	

Kadett 0,5-1,0 i förbättring per år upp till 6,0 
Junior 0,5-1,0 i förbättring per år upp till 6,0 
Senior 6,0- 

 

B1. Genomsnittlig totalt fysindex för landslag vid respektive EM fördelat på 
vapen och totalt 

 

 

 2017 
(prel) 

Mål 
2022 

VDKAD   
FDKAD   
VDJUN   
FDJUN   
VDSEN   
FDSEN   
VHKAD   
FHKAD   
VHJUN   
FHJUN   
VHSEN   
FH SEN   
TOTALT  6,0 

 

 

B4. Antal lägerdygn för SvFF:s elitgrupp som genomförts under föregående år  

Den aktuella målsättningen är att under en säsong organisera 30 träningslägerdygn i 
förbundregi för aktiva i seriös satsning. På sikt är målsättningen att antalet sådana dygn ska 
öka till 50. 

 

 VD FD VH FH 
2016 18 4 * 18 8 



Mål 2022 50 50 50 50 
 Läger damflorett genomfördes 2-6 januari 2017 

 

 

B5. Total årlig träningsmängd i genomsnitt per landslag vid respektive EM 
fördelat på vapen och totalt 

 

Denna siffra fordrar att samtliga landslagsfäktare för träningsdagbok på ett enhetligt sätt. 
Träningsdagboksanvändning kommer att bli obligatorisk från säsongen 2017-18 och än så 
länge föreligger inga användbara data. 

 

 

  



C. Världsranking lag i varje vapen vid säsongsavslut 

 

C1. Antal kadetter och juniorer som klarat kvalgränsen för deltagande i kadett-
VM (24 ECC-poäng från två bestämda tävlingar samt kadett-EM) respektive 
junior-VM (8 JVC-poäng från två bestämda tävlingar samt kadett-EM)fördelat 
på vapen 

 

Kvalkravet till kadett- och junior-VM är det enda i dessa åldersgrupper som fordrar att den 
aktive planerar sin säsong och klarar att hantera periodisering och prestationskrav så att han 
eller hon presterar på en given nivå vid speciella tillfällen. Kravet är därmed ett mått på 
kvalitén eller nivån på utvecklingsverksamheten inom respektive vapen. 

 

 2016  Mål 
2022 

VDKAD 0 6 
FDKAD 0 6 
VDJUN 3 4 
FDJUN 2 4 
VHKAD 3 6 
FHKAD 0 6 
VHJUN 1 4 
FHJUN 0 4 
TOTALT 9 40 

 

 

C2. Genomsnittlig världsranking individuellt för de tre högst rankade svenska 
fäktarna i varje vapen vid säsongsavslut 

 

 2016-
17 

Mål 
2022 

VDSEN 99 80 
FDSEN 104 80 
VHSEN 214 100 
FH SEN 248 150 
Genomsnitt 166 102 

 

 

C3. Världsranking lag för respektive seniorlandslag (tot antal lag) 

 

 2016-
17 

Mål 
2022 

VDSEN 13 (44) 12 
FDSEN 20 (37) 12 
VHSEN 35 (59) 16 
FH SEN 43 (49) 24 
Genomsnitt 28 16 

 

	


