
1 (83) 
Svenska Fäktförbundet 

Box 11016, Skansbrogatan 7 
100 61 Stockholm 
www.fencing.se 

 

 

 
 

Verksamhetsberättelse 
2016 

 
 

            

                        
 
 

Vid förbundsmötet den 5 mars 2017 avgår Lars Liljegren som ordförande efter 16 år.  
 

Det svenska damvärjlaget ska hyllas för stora framgångar och för den glädje 
och inspiration laget har skänkt svensk fäktning under många år.  

På bilden syns från vänster Sanne Gars, Emma Wertsén (tidigare Samuelsson),  
Johanna Bergdahl och Kinka Barvestad. 
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Röstlängd 
 

Medlemmar 
1/1 2017 Röster 

 Medlemmar 
1/1 2017 

 
Röster 

Norrland   Gotland   
FK Scaramouche 19 1 Gotlands FK 105 2 
För. Studentidrott i Luleå 3 1  Summa 105 2 
IF Kusthöjden 24 1    
Umeå FK 121 2 Västsvenska FF   
Vilhelmina FK 3 1 Allez Fäktförening 91 1 
Östersund Frösö FK 42 1 FK Athos 38 1 
 Summa 212 7 Försvarets FK 6 1 
   Göteborgs FK 457 4 
Mellansverige   Halmstad Garn. IF 6 1 
Arvika FK  18 1 Halmstads FS 94 1 
Dalregementet IF 44 0* Kungsbacka FK 125 2 
Coup Droit – Knivsta FF 2 1 P4 IF  4 0* 
Gävle FF 54 1 Västsvenska Fäktförb.  3 
I 2 IF 21 1  Summa 821 14 
FK Klingan 4 1    
Köpings FA 38 1 Sydsvenska FF   
KFUM Norrköping 54 1 A6 SK & IF 82 1 
Linköpings FK 274 3 C4 FK 116 2 
Nyköpings FK 32 1 FK Aramis 207 3 
Uppsala FF  339 3 FK Chapman 131 2 
Västerås FK 26 1 Kalmar FK 150 2 
Wadköpings FF  176 2 Ljungby FK 55 1 
Värjan – Eskilstuna 46 1 LUGI FF 112 2 
 Summa 1128 18 Malmö FK av 1919 380 3 
   Malmö FF Gripen 127 2 
Stockholms FF   Ystads FK  60 1 
IF AU Lidingö 157 2 Sydsvenska Fäktförb.  3 
DIF FF 408 4  Summa 1420 22 
En Garde FF  498 4    
FFF  516 4 54 Föreningar 5817 90 

FK Prêt 35 1    

KFUM JKS Botkyrka  18 0*    

KFUM JKS Stockholm 83 0*    

Jakobsbergs FK 51 1 * = ej betalat årsavgift   

Saltsjöbadens IF 30 1    

SAF  96 1    

SSIF  48 1    

Tellus FK 3 1    

Upplands Väsby FK 20 1    

Vallentuna FK 32 1    

Ängby FK  136 2    

Stockholms Fäktförbund  3    

 Summa 2131 27    
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Kallelse 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar härmed till ordinarie förbundsmöte 

 

Söndagen den 5 mars kl. 13.00 på Bosön, 

Riksidrottens Utvecklingscentrum, Lidingö 

 

Rösträtt och fullmakt 

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. 
Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i 
IdrottOnline per den 31 december 2016. Ombud som inte är förenings- eller SDF-
ordförande ska styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen 
anmäl fullmakt till kansliet i god tid. En blankett för detta ändamål finns på 
förbundets hemsida, där också kallelsen finns. 

Verksamhetskonferens 

Verksamhetskonferensen startar på lördagen den 4 mars kl. 12.00 och avslutas med 
lunch på söndagen kl. 12.00.   

   
Till verksamhetskonferensen inbjuds Ombud Fäktning samt en representant för SDF 
eller förening enligt röstlängd.  
 
Svenska Fäktförbundet står för följande kostnader: 
 
• Konferens- och måltidskostnader för alla deltagare 
• Övernattning för en person per förening, OF eller SDF natten mellan lördag och 

söndag 
• Övernattning för en person per förening, OF eller SDF natten mellan fredag och 

lördag för de som inte har möjlighet att hinna i tid till starten för konferensen om 
de inte reser dagen före. 

 
För övriga kostar boende 1000 kronor per person och natt. Allt boende är enkelrum. 
SvFF ersätter inte några resekostnader för föreningar, SDF eller OF. 
 
Anmälan och ev. hotellbokning ska för samtliga ske senast 31 januari.  
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Dagordning 
 
 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
     på grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat 
 
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
 3. Val av ordförande för mötet 
 
 4. Val av sekreterare för mötet 
 
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av  
 två rösträknare 
 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
 
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
 
 8. Revisorernas berättelse för tiden den 1 januari – 31 december 
 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10. Antagande av officiellt kungörelseorgan 
 
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive     

nästkommande verksamhetsår 
  

A. Fäktningen inför framtiden, revidering 
B. Verksamhetsplan för 2017 
C. Gemensam planering 
D. Budget för 2017 och 2018 

  
12. Behandling av förslag som förbundsstyrelsen har hänskjutit till mötet 

(propositioner) 
 

A. Nyckeltal 
B. Stadgeförändringar om: 

 - Jämställdhet 
 - Svenska Fäktförbundets indelning i SDF 
 - Revisor och lekmannarevisor (omedelbart justerad) 
 
13. Behandling av motioner som enligt den i § 3.6 angivna ordningen har 

ingivits till mötet 
A. Om säkerhetsbestämmelser från Uppsala Fäktning 

 
14. Fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet 
 
15. Fastställande av den lägsta medlemsavgift till förening som ska berättiga 

SDF och föreningen att låta vederbörande medlem ingå i underlaget för rösträtt 
enligt § 3.3 
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16. Val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år 
 
17. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år och ev. fyllnadsval 

för en tid av ett år 
 
18. Val av två revisorer och två personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år 
 
Om styrelsens förslag till stadgeförändring (revisor och lekmannarevisor) bifalls: 
 
18 A. Val av en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med uppgift att 

granska verksamheten enligt § 5.1. 
 
18. B. Val av en lekmannarevisor och en personlig suppleant för en tid av ett år med 

uppgift att granska verksamheten enligt § 5.1. 
 
19. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i valberedningen 
 
20. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte 
 
21. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
 
22. Övriga ärenden, varvid dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte får avgöras 
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Styrelsens sammansättning, representation  

Lennart Ahlgren  Hedersordförande 
Göran Abrahamson  Hedersledamot 
Roland Halvorsen  Hedersledamot 
 
Ordinarie ledamöter                             Mandattid 
Lars Liljegren  Ordförande  2017 
 
Lars Peterstrand  Ledamot  2017 
Ulrika Tranæus  Ledamot  2017 
Lennart Åström  Ledamot  2017 
Henning Österberg  Ledamot  2017 
 
Patrik Joelsson  Ledamot  2018 
Orvar Jönsson  Ledamot  2018 
Ana Valero-Collantes  Vice ordförande 2018 
Cecilia Werner Kastensson Ledamot  2018 
 
Adjungerad 
Stefan Clausen, ordförande i domarkommissionen  
 
Personal 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
Peter Ejemyr Biträdande generalsekreterare, halvtid 
Björne Väggö Grenledare, värja damer, halvtid (t.o.m. 31 juli) 
Martin Roth Kronwall Florettledare, deltid 
Peter Barvestad Värjledare, halvtid 
Ivan Makkai Ledare, värja, herrar seniorer, deltid 
Benedict Chambers Ledare, värja, damer seniorer, deltid 
Pontus Weman Tell Handläggare, fysträningsrådet, deltid 
 
Revisorer 
Stefan Norell Revisor 
Micael Schultze Revisorssuppleant 
 
Michael Nilsson  Lekmannarevisor 
Johan Larsson Suppleant lekmannarevisor 
 
Valberedning 
Ulf Wikström Ordförande 
Henrietta Liljengren Ledamot 
Angela Toscano Ledamot 
Kerstin Warvsten Suppleant 
 
Verkställande utskott (VU) 
Lars Liljegren Ordförande 
Ana Valero-Collantes Vice ordförande 
Ulrika Tranæus Skattmästare 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
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Idrottslyftet 
Lars Liljegren Ordförande 
Patrik Joelsson 
Ulrika Tranæus 
Pierre Thullberg 
 
Nyckeltal, strategiarbete 
Lars Liljegren 
 
Landslagsorganisation 
Landslagskommitté 
Henning Österberg Ordförande  
Johan Harmenberg 
Orvar Jönsson 
Jonas Thunberg 
Martin Roth Kronwall 
 
Grenledare 
Värja   Peter Barvestad  
Florett  Martin Roth Kronwall 
 
Ledare 
Värja, herrar seniorer Ivan Makkai,  
Värja, damer seniorer Benedict Chambers 
 
Utmanarprojektet,  Johan Bergdahl (projektledare, värja) 
i samarbete med SOK Martin Roth Kronwall (projektledare florett) 
 
Uttagningskommitté 
Landslagskommittén samt ansvarig grenledare 
 
Grenledare, sabel 
Anton Lundqvist 
 
Föreningsutveckling 
Patrik Joelsson 
 
Veteranansvarig 
Lars Peterstrand, styrelseansvarig 
Kerstin Warvsten 
 
Tävlingsverksamheten 
Ana Valero-Collantes 
 
Kalendergrupp  
Ana Valero-Collantes Ordförande 
Peter Gustafsson 
Stefan Wramner 
Peter Ejemyr, adj. 
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Reglements-, säkerhets- och materielkommittén  
Orvar Jönsson Ordförande 
Stefan Clausen 
Mattias Edlund 
Henrietta Liljengren 
Aleksandar Matic 
Sten Wessman 
 
Domarkommissionen 
Stefan Clausen, även adjungerad till styrelsen 
Max Hellström 
Ulf Wikström 
Peter Ejemyr, adj. 
 
Förbundsläkare 
Rolf Skuncke 
 
Antidoping 
Ulrika Tranæus 
 
Internationella engagemang 
Ana Valero-Collantes 
 
Internationella Fäktförbundet, FIE 
Per Palmström  Legal Commission   
Pierre Thullberg  Rules Commission 
Lars Liljegren  Women in fencing, adjungerad 
 
Europeiska Fäktkonfederationen, EFC 
Ana Valero-Collantes  Executive Committee 
Kerstin Warvsten  Veterans Commission 
Rolf Skuncke  Medical Commission 
Stefan Clausen  SEMI-Commission 
Birgitta Linde  Wheelchair/Handicapped Commission 
 
Skattmästare 
Ulrika Tranæus 
 
Utbildning  
Lars Peterstrand 
 
Fäktgymnasier och regionala gymnasier 
Lars Peterstrand 
 
Presskontakter 
Lars Liljegren 
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Jämlikhet och jämställdhet 
Lars Liljegren 
 
Arbetsgrupp jämlikhet och jämställdhet: Lars Liljegren, Christian Edling, Anna-Maja 
Hellberg, Johan de Jong Skierus, Vendela Runold 
 
Ansvarig för rullstolsfäktning 
Jeannette Runold 
 
Belöningar  
Robert Rehbinder, ordförande, Kjell Gabrielsson, Monica Gårdström och Pierre 
Thullberg 
 
Stadgar 
Lars Liljegren 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg Ledamot 
Stefan Wikmark Ledamot 
Jonas Nordstrand Suppleant 
Arne Jansson Suppleant  
 
Idrottsalliansen 
Lars Liljegren, ordförande 
 
Sport Campus Sweden 
Lars Liljegren, ordförande t.o.m. april 2016 
 
RF:s referensgrupp för Centrum för idrottsevenemang 
Ana Valero-Collantes 
 
RF:s internationella råd 
Ana Valero-Collantes  

RF:s idrottsråd 
Ulrika Tranæus 
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Tack för sexton fantastiska år! 

Arbetet i styrelsen och handlingarna inför förbundsmötet är ett lagarbete. Aldrig 
tidigare har det funnits plats för personliga funderingar. Den här gången gör vi ett 
undantag.  

Det var strax före jul år 2 000. Pierre Thullberg, som då var valberedningens 
ordförande, ringde och frågade mej om jag var intresserad av att bli ordförande i 
Svenska Fäktförbundet. Jag saknade inte andra arbetsuppgifter och glädjeämnen. 
Fem barn, varav fyra döttrar i åldern åtta till fjorton år hemma, och min duktiga och 
hårt arbetande fru Suzanne, som jag delade både glädje och ansvar i hemmet med. 
Chefsposition på NCC och dessutom ordförande i Stockholms Idrottsförbund sedan 
1985. 

Jag kände mej väldigt hedrad. Jag berättade för Pierre, att jag inget kunde om 
fäktning. Han tröstade mej med, att det fanns andra i förbundet som kunde detta. Det 
var inte en fäktare man letade efter utan någon som skulle kunna ge lite impulser 
utifrån. Pierres och mina vägar skulle korsas många gånger till. 

Jag behövde inte tänka så länge. Det kändes väldigt stimulerande att få frågan. Jag 
var uppvuxen i ett idrottsintresserat arbetarhem i Eskilstuna, där mina idrotter var 
fotboll, handboll, bandy och ishockey. Därför var det extra spännande. Listan över 
ordföranden i förbundet sedan 1904 hade stora likheter med adelskalendern och 
försvarets rulla, avsnittet högre officerare. 

Min egen erfarenhet av fäktledare var mycket god. Som ledamot i 
Riksidrottsstyrelsen under 12 år hade jag varit ordförande på något årsmöte med 
förbundet. Och i Stockholm hade jag mött bl.a. Claes Rehbinder och Henning 
Österberg, som båda var ordförande i Stockholms Fäktförbund.  

I brist på egna erfarenheter av fäktning fick jag söka mej till litteraturen för att kunna 
ge konkreta bilder. Jag citerade bl.a. Jan Guillous beskrivning av hur den unge Arn 
Magnusson tog sina första steg på fäktkonstens väg för att senare bli den skicklige 
tempelriddaren, som stred i det Heliga landet och därefter kom tillbaka till 
hemlandet och sin barndoms kärlek.  

”Flit och disciplin. Renlighet och bön. Rörlighet, rörlighet, rörlighet och flit. Alla 
dessa regler följde Arn med samma lätthet som han följde regler om att lyda och att 
älska alla bröderna.” 

Vilken fantastisk utmaning att få bli ordförande i detta förbund, ansvarig för en 
olympisk idrott med så klassiska traditioner. ”De tre musketörerna sparkade inte 
boll”, kunde jag, inte utan stolthet, säga till de fotbollsvänner som frågade varför jag 
hoppade på ett så för mej främmande uppdrag. Inte anade jag väl då, att jag skulle 
fortsätta i 16 år och därmed bli den ordförande som har haft förtroendet näst längst 
tid sedan starten 1904. Endast legenden Sven Thofelt slår mej med två år (1968 – 
1986). 
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Tack för att jag fick förtroendet! Jag fick chansen att komma in i en ny idrottsvärld, 
känna glädje och värme och få kamrater för livet. De kanslianställda då, Monica 
Gårdström och Göran Flodström, gjorde allt för att vi skulle fungera bra tillsammans. 
Och det gjorde vi. 

När vi tittar på viktiga nyckeltal och jämför med åren efter sekelskiftet, ser vi idag ett 
helt annat och organisatoriskt mycket starkare förbund. Aktiva styrelseledamöter och 
ett bra kansli har i en fin dialog med föreningarna gjort svensk fäktning till ett av 
svensk idrotts föredömen, när det gäller växande och styrka. Det har varit underbart 
roligt att vara med i framgången. 

Förklaringarna till den goda utvecklingen är flera.  

Den första är det initiativ jag själv tog för att förändra stadgarna 2003, så att 
föreningarna fick rösträtt vid årsmötet. Det var just detta, ”att komma utifrån” och se 
det andra inte såg. Därigenom fick vi en direkt dialog mellan föreningar och styrelse. 
Och vi blev också alla ansvariga för att försöka genomföra de mål som vi kom överens 
om. 

Den andra förklaringen är det programarbete vi startade. Vi antog ”Fäktningen inför 
framtiden” första gången vid förbundsmötet 2004 efter bred remissverksamhet och 
fin dialog med föreningarna. Det slutade med årsmötesbeslut, där alla vara med om 
målen och vägarna till målen. Men vi bestämde också viktiga nyckeltal. ”Det som 
mäts blir gjort”, sa vi. Och det blev det. 

Den tredje är att vi fick styrelser, som hade ambitionen att leda förbundet. Det gav, 
tillsammans med programarbetet, mindre utrymme för enskilda personer, starka och 
kunniga på sitt område, att driva egna privata linjer. Jag fick för egen del ta ett antal 
strider med kända fäktpersonligheter i början. Av detta ångrar jag inget. Det var 
nödvändigt för att få lite ordning och reda. Herrarnas och damernas fria åkning är en 
gren inom konståkningen, inget som ska prägla det goda förbundet. Jag kan leva med 
att några är lite långsinta.  

Jag förvånades också över den hårda tonen och personpåhoppen, inte minst i sociala 
media. Trolljakt på nätet blev en ny och intressant ordförandeuppgift. Idag kallas det 
”att sätta gränser”. 

Konflikträdsla var ingen bra egenskap för en ordförande i Fäktförbundet. Jag led inte 
av sådan på den tiden heller. 

Nu finns en annan gemenskap i förbundet, ett samarbete över föreningsgränserna 
och en bättre ”vi-känsla”. De hårda orden är ovanliga, om de ens förekommer. För det 
kan vi alla tacka varandra. Vi lever upp, tycker jag, till den ”sportsmannaanda” som 
är ett av våra kärnvärden. Så här uttrycker vi det i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”: 

”Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets demokratiska 
diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet, högt i tak men 
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också förmågan att hålla isär sak och person är sportsmannaandans demokratiska 
tillämpning.” 

Låt oss glädjas tillsammans över detta men också vårda klimatet och stämningen. Var 
rädda om det vi nu har skapat tillsammans! 

För tre år sedan berättade jag för valberedningens ordförande, att de borde försöka 
leta efter min efterträdare. Inte för att jag var trött. Inte för att någon heller har sagt 
att jag är trött och passiv. Känner ett starkt stöd och får en outsinlig glädje och värme 
tillbaka. Utan helt enkelt därför att jag vill slippa det dagliga ansvar som en 
ordförande alltid får bära med sig. Ha mer tid till familjen. Kanske skriva lite mer och 
resa mer i världen med Suzanne, min fru, min bästa vän och mitt livs kärlek. Få tid 
att träna ännu mera själv. På annat sätt fortsätta min 16-åriga kärlek till fäktningen. 
Kanske fortsätta träna fäktning. Också jag och Suzanne har blivit bitna på riktigt, när 
vi båda har blivit till åren. På min rygg kommer snart ”Låneväst” att bytas ut mot 
”Liljegren”.  

Vilken fantastisk möjlighet vi har i jämförelse med andra idrotter, när vi nu ska 
försöka behålla alla längre upp i åldrarna. ”Triangeln ska bli rektangel”, som någon 
så fiffigt har sammanfattat en del av RF:s nya strategi. Också i RF-familjen finns nu 
glädje, harmoni och framåtanda.  

Det känns nu rätt att kliva av. Vi drar upp riktlinjerna för framtidens 
landslagsverksamhet, minst intill Tokyo 2020. Vi har lämnar förslag om jämlikhet, 
jämställdhet och barn- och ungdomsfäktning.  

Pierre Thullberg, vår generalsekreterare, gör ett obeskrivligt bra arbete. I ett läge när 
det allra mesta fungerar bra, är det dags för en ny ordförande att komma in, se och 
lära och tillsammans med en fin styrelse och aktiva föreningar lyfta oss ytterligare. 

Till sist vill jag citera de meningar i vårt program ”Fäktningen inför framtiden” som 
berör mej allra mest. De handlar om ett annat kärnvärde ”Jämlikhet och 
jämställdhet”: 

”Jämlikhet och jämställdhet betyder respekt för varandra men också för varandras 
olikheter.  Alla ska vara välkomna att delta oberoende av kön, social ställning, 
ekonomiska förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk 
bakgrund.” 

Vilket fint arbete vi har gjort tillsammans! Tack till er alla för en fantastisk tid!  

Lars Liljegren 
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Inledning  

Verksamhetsplanen för 2016 inleddes med de fyra viktigaste uppgifterna för året. De 
var: 
 
• Kvalificering till och framgångar i OS i Rio de Janeiro 
 
• Se över mål och organisation för landslagen  
 
• Genomslag för den nya synen på ungdomsfäktningen 
 
• ”Fäktningen inför framtiden”  

– från program till verklig förändring 
 

Kvalificering till och framgångar i OS i Rio de Janeiro  
 
Inga svenska fäktare lyckades kvalificera sig till OS i Rio. 

Vid världscupen i Buenos Aires den 14 februari 2016 avgjordes damvärjlagets öde 
definitivt. Där krävdes en finalplats, samtidigt som viktiga konkurrenter skulle 
misslyckas. Så blev det inte. Inte heller lyckades någon fäktare kvalificera sig 
individuellt. Självfallet är detta en besvikelse för svensk fäktning. 

Under många år har det svenska damvärjlaget gett svensk fäktning stora framgångar 
och mycket glädje under många år. Laget har inspirerat många unga fäktare, vunnit 
världscuper och placerat sig bra i stora mästerskap i en idrott, där över fyrtio länder 
är med i en världscup.  
 
Svensk fäktning riktar ett varmt tack till alla de fäkterskor som har deltagit under de 
senare åren, samt förbundskapten Björne Väggö och tränaren Adrian Pop för de goda 
insatserna.  
 
Se över mål och organisation för landslagen  
 
En bred remiss om den framtida landslagsverksamheten har arrangerats under året. 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag om framtidens landslagsverksamhet dels i 
förslagen till nya formuleringar i programmet ”Fäktningen inför framtiden”, dels i 
förslaget till verksamhetsplan. 
 
Genomslag för den nya synen på ungdomsfäktningen 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden”, inklusive ett omarbetat avsnitt om 
ungdomsfäktningen, fastställdes av förbundsmötet den 8 mars 2015. 
 
Ett remissmaterial om ungdomsfäktningen behandlades av SDF och föreningar under 
hösten 2016. Det fanns två viktiga syften med det materialet, som sammanställdes på 
förbundsstyrelsens uppdrag av Lars Liljegren, förbundsordförande, och 
styrelseledamöterna Ulrika Tranæus och Ana Valero-Collantes.  
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Det första var att få genomslag i föreningarna för de handlingsplaner som 
förbundsmötet antog 2015, och som ska skapa en ännu bättre barn- och 
ungdomsfäktning. Ett antal frågor ställdes om föreningarnas erfarenhet av t.ex. 
regionala läger, förändrade tävlingsformer, fäktgymnasier, läxhjälp mm för att göra 
ungdomsfäktningen mer attraktiv och för att göra det lättare att kombinera fäktning 
och skolarbete. 
 
Det andra syftet var att samtala om några nya och viktiga förslag. De handlade bl.a. 
om förändrad åldersindelning och begränsning av resultatlistor och ranking i unga 
år, två förslag som diskuteras också inom många andra specialförbund. 
 
Styrelsen presenterar ett antal förslag om ungdomsfäktningen i förslaget till 
verksamhetsplan för 2017. Ett samtal om sakfrågorna sker också vid 
verksamhetskonferensen dagen före förbundsmötet. 
 
Vissa förändringar föreslås också i programmet ”Fäktningen inför framtiden.” 
 
• ”Fäktningen inför framtiden”  

– från program till verklig förändring 
 

Under 2015 genomfördes regionala konferenser i Sydsvenska och Västsvenska 
Fäktförbundet. Under hösten 2016 arrangerades konferenser i Stockholms 
Fäktförbund och i Norrland. En konferens för Mellansverige arrangerades den 18 – 
19 februari 2017. 
 
Ambitionen var att styrelsens ledamöter under 2016 skulle besöka samtliga 
föreningar för att diskutera hur bl.a. målen i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” samt målen för nyckeltalen skulle kunna uppnås genom gemensamma 
insatser. Svenska Fäktförbundet fick extra stöd från RF för denna insats. 
 
Det har inte varit möjligt att arrangera besök i samtliga föreningar. Inför 2017 är det 
styrelsens förhoppning, att väl fungerande SDF ska finnas i samtliga regioner mot 
slutet av året och att konferenser i SDF-regi, med förbundets stöd, ska bli plattformen 
för den fortsatta gemensamma planeringen. 
 
Allt för stora ambitioner 
 
Verksamhetsplanen för 2016 var utomordentligt ambitiös. Inte minst ställde den krav 
också på tämligen stora operativa insatser av styrelseledamöterna, då kansliets 
personal redan vid ingången 2016 hade en pressad arbetssituation. 
 
Allt i planen har inte kunnat genomföras fullt ut. Det gäller t.ex. den digitala 
mötesplatsen ”Fäktakademin”, ett arbete som nu har övertagits av det s.k. 
fysträningsrådet. Inte heller har det varit möjligt för styrelsens ledamöter att besöka 
samtliga föreningar. 
 
Spänningen ambitionerna och verkligheten kommer säkert att leva kvar också i 
verksamhetsplanen för 2017. 
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Ekonomin 2017  
 
Årets resultat 2016 är ett överskott på 482 000 kronor. Förbundets egna kapital, 
inklusive fonderade medel, uppgår därmed till 1 086 000 kronor.  
 
En utförligare beskrivning av ekonomin finns i Svenska Fäktförbundets 
årsredovisning. 
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Licenser 

År   Antal licenser Engångslicenser  FIE-licenser, fäktare 
2001  254 
2002   366 
2003   399 
2004   558 1)  50   139 (2003/2004) 
2005  570  47   153 (2004/2005) 
2006   681  69   172 (2005/2006) 
2007   736  27   174 (2006/2007) 
2008/09 2)   851  45   176 (2008/2009) 
2009/10   829  0 3)  185 
2010/11   827 4)   207  
2011/12  828 5)     186 6) 
2012/13  874 7)     164 8) 
2013/14  925 9)   142 10) 
2014/15  870 11)   144 12) 
2015/16  870 13)   153 14) 
 

1) Krav på tävlingslicens infördes även för åldersklasser under senior. 
2) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, då Svenska 

Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår. 
3) Avskaffade från och med 2009. 
4) Varav 610 män och 217 kvinnor. 
5) Varav 605 män och 223 kvinnor. 
6) Varav 136 män och 50 kvinnor 
7) Varav 651 män och 223 kvinnor 
8) Varav 111 män och 53 kvinnor 
9) Varav 702 män och 223 kvinnor 
10) Varav 94 män och 48 kvinnor 
 

 
11) Varav 642 män och 228 kvinnor 
12) Varav 96 män och 48 kvinnor 
13) Varav 643 män och 227 kvinnor 
14) Varav 107 män och 46 kvinnor 
 

 
Antalet licenser nådde en topp under säsongen 2013/2014.  
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Kansli, personal  

Pierre Thullberg är Svenska Fäktförbundets generalsekreterare.  
 
Peter Ejemyr är biträdande generalsekreterare på halvtid. 
 
Björne Väggö har varit anställd 80 procent som grenledare för damvärja seniorer 
t.o.m. den 31 juli 2016. 
 
Peter Barvestad är anställd 50 procent som värjledare. Martin Roth Kronwall är 
anställd motsvarande 30 procent som florettledare. Ivan Makkai och Benedict 
Chambers är båda anställda 20 procent som ledare för värja, herrar seniorer 
respektive damer seniorer.  
 
Pontus Weman Tell arbetar på 10 procent som handläggare för fysträningsrådet. 
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Verksamhetskonferensen 2016  
 
Verksamhetskonferensen 2016 arrangerades på förmiddagen söndagen den 6 mars 
och hade följande program: 
 
09.00 Fäktningen inför framtiden  

– från program till verklig förändring 
 

Lars Liljegren 
 

09.30 Utbildningens viktigaste frågor 
 

Lars Peterstrand 

10.00 Kaffe 
 

 

10.30 Ungdomsfäktningen 
- Remiss om viktiga barn- och 

ungdomsfrågor 2016 
- Förändrade tävlingsformer 2016 

 

 
Ulrika Tranaeus 
 
Ana Valero – Collantes  

11.30 Svenska Fäktförbundets 
säkerhetsbestämmelser  
 

Orvar Jönsson 

Förbundsmötet började kl. 13.00. 
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Förändring av nyckeltalen  

Förbundsmöten har lagt fast de nyckeltal som Svenska Fäktförbundet ska försöka 
uppnå. Nyckeltalen valdes, därför att det är strategiskt viktigt för förbundet att öka 
antalet föreningar, antalet medlemmar och antalet licenser. 
 
Det lokala aktivitetsstödet speglar den breda barn- och ungdomsverksamhetens 
utveckling, medan samarbetet med SISU ger en bild av den breda 
utbildningsverksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
Samtidigt är de valda nyckeltalen de kriterier som är viktiga för RF:s stöd till 
specialförbunden. En kraftig förbättring av dem leder till, allt annat oförändrat, att 
RF:s stöd till Svenska Fäktförbundets stöd. 
 
Det som mäts blir gjort 
 
Det finns anledning att gå tillbaka till det första årsmöte, då nyckeltal bestämdes, och 
jämföra med resultatet. 
 
Förbundsmötet 2009 beslutade vilka nyckeltal som i framtiden skulle följas samt 
framtida mål för dem. Det var första gången nyckeltal lades fast, bl.a. som en följd av 
att programmet ”Fäktningen för framtiden” reviderades. 
 
Tabellen nedan redovisar ambitionerna vid förbundsmötet 2009, med 2008 som bas, 
och resultatet för 2014.  
 
 
Nyckeltal 2008 Mål 

2014 
Resultatet 
2014 
 

Antal föreningar 43 50 52 
Antal medlemmar 4 300 5 000 4 938 
Antal licenser 851 1 000 925 
Lokalt aktivitetsstöd 

- antalet 
deltagartillfällen 

- antalet 
sammankomster 

 
80 049 

 
10 014 

 
100 000 

 
11 500 

 
99 732 *) 

 
11 131 

Studietimmar i SISU-regi  346 800 1 850 
 

*) I jämförbar åldersgrupp. Totalt 105 167. 

Mellan åren 2008 och 2014 förbättrades nyckeltalen nästan exakt som 
förbundsmötet 2009 önskade. Målet för föreningsantalet var att gå från 43 till 50. 
Resultatet blev 52. Målet för antalet medlemmar var 5 000, nästan exakt som utfallet 
2014. Antalet licenser ökade inte riktigt lika mycket som förväntningarna, 925 istället 
för 1 000. Det lokala aktivitetsstödet utvecklades enligt de bestämda nyckeltalen, 
medan antalet studietimmar mer än fördubblades i förhållande till målet från 
förbundsmötet 2009. 
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Programarbeten, dialog, sammanhållning omkring målen och vägarna till målen 
tillsammans, med hårt arbete i alla organisationsled, ger resultat. Svenska 
Fäktförbundet har anledning att känna stor stolthet över den utveckling av den 
organisatoriska styrka som redovisas i tabellen ovan. Talesättet att ”det som mäts blir 
gjort” verkar ha sin tillämpning i Svenska Fäktförbundet. 
 
Vad hände 2016? 
 
I tabellen nedan redovisas utfallet för 2010 samt för 2013 – 2016.  

*) Jämförbar statistik saknas för tiden före 2012, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras 
på IdrottOnline. 
 
**) I jämförbar åldersgrupp, sedan också åldrarna 21 – 25 år har kommit med. Totalt 105 167. Från 
och med 2015 redovisas resultatet och sätts målen inklusive denna nya åldersgrupp. En liten 
minskning kan då konstateras i denna grupp mellan 2014 och 2015 (Från 105 167 till 104 878). 
Denna minskning tas redan igen i den preliminära statistiken för 2016. Se vidare nedan. 

***) En beräkning, om höstens verksamhet 2016 ökar procentuellt lika mycket som vårens 
verksamhet ökade (+ 7 % för deltagartillfällen och + 9 % för sammankomster), räknat på den totala 
åldersgruppen). 

****) Redovisningen av beloppen avser att öka motivationen. De bör inte betraktas som nyckeltal, då 
de är en följd av förändringen av förbundets aktivitet men också en följd av ev. förändringar av 
ersättningen, något som beslutas av RF. Avgörande är antalet sammankomster och antalet 
deltagartillfällen. Beloppet för 2016 är ännu inte framräknat. 

Antalet föreningar 
 
Under 2016 har fyra föreningar bildats. Det är Föreningen Studentidrott i Luleå, 
Coup Droit – Knivsta FF, Fäktklubben Prêt i Stockholm, och Tellus FK, också i 
Stockholm. Bodens FK har lagt ned verksamheten. 
 
Totalt har således Svenska Fäktförbundets föreningsantal ökat från 51 till 54. 
 
 
 

 
 

2010 2013 2014 2015 2016 

Antal föreningar 49 52 52 51 54 
Antal medlemmar 4 324 4 087 *) 4 938 5 361 5 817 
Antal licenser 829 874 925 870 870 
Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
(7 – 20 år) 

 
80 434 
10 282 

 
102 562 
   12 134  

 
99 732**) 

   11 131 
   

 
104 878 

11 232 
 

 
112 200 
12 200 

***) 
Utbetalt belopp, kr 
 

907 412 1 118 838 
 

1 104 524 1 123 800 
****) 

 

Studietimmar i SISU-
regi  

909 2 422 1 850 2 795 2 730 
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Antalet medlemmar 
 
Antalet medlemmar har ökat kraftigt, från 5 361 till 5 817 (9 procent). På två år har 
antalet ökat från 4 938 till 5 817, eller med 18 procent. Svensk fäktning växer. 
 
I tabellen nedan redovisas hur medlemsantalet har ökat i de olika regionerna de fyra 
senaste åren. I bilagan finns också motsvarande uppgifter för respektive förening. 
 
Nästan alla regioner har en imponerande tillväxt under tre år. Förbundets 
medlemsökning är 43 procent, troligen en unikt positiv utveckling inom svensk 
idrott. 
 

 
Enda undantaget är Norrland. Förbundsstyrelsens och Norrlands Fäktförbunds 
gemensamma ansträngningar för att, med stöd av särskilda pengar från RF, göra en 
kraftfull satsning på den norra landsdelen är väl motiverad. 
 
I bilagan redovisas medlemstalen i de olika föreningarna under tvåårsperioden 
januari 2015 – januari 2017. 
 
Umeå Fäktklubb och Östersund Frösö Fäktklubb svarar för de största ökningarna i 
Norrland. Även om medlemmarna ännu inte är många i Föreningen Studentidrott i 
Luleå är etableringen av föreningen i en stad med stor potential en stor framgång. 
 
I Mellansverige växer många föreningar. Dalregementet ökar med 104 procent, Gävle 
med 218 procent, KFUM Norrköping med 108 procent, Linköpings FK med 86 
procent och tillför genom sin storlek 128 medlemmar. Västerås fördubblar 
medlemsantalet, och Värjan i Eskilstuna ökar med 70 procent. 
 
I Stockholm har FFF fortfarande flest medlemmar, men Djurgårdens Fäktförening 
och En Garde kommer allt närmare. Djurgården ökar med hela 47 procent och En 
Garde med 22 under treårsperioden. 
 
Lidingö Fäktklubb har under de tre åren ökat från 35 till 157 medlemmar, eller med 
348 procent. 
 
Gotlands Fäktklubb ökar från 78 till 105 medlemmar (35 procent). 
 

Region Medlemmar 
 

  

 1 januari 
2014 

 

1 januari 
2015 

1 januari 
2016 

1 januari 
2017 

Förändring 
2014 – 2017 

(%) 
Norrland 229 191 230 212 - 7 
Mellansverige 782 939 1 031 1 128 + 44 
Stockholms FF 1 489 1 879 1 911 2 131 + 43 
Gotland 73 78 82 105 + 44 
Västsvenska FF 522 687 757 821 + 57 
Sydsvenska FF 
 

993 1 170 1 350 1 420 + 43 

Sv. FF 4 080 4 938 5 361 5 817 + 43 
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I Västsvenska Fäktförbundet befäster Göteborgs Fäktklubb sin ställning som 
överlägset största förening. Antalet medlemmar ökar på tre år från 377 till 457, eller 
med 21 procent. Halmstads Fäktsällskap ökar från 59 till 94 (59 procent). 
 
Även Kungsbacka ökar och tar därmed tillbaka minskningen mellan 2014 och 2015. 
 
I Sydsvenska Fäktförbundet svarar Malmö FF Gripen för en imponerande tillväxt, 
mer än en fördubbling av medlemmarna på två år (127 procent). Även FK Aramis 
ökar kraftigt, från 132 medlemmar till 207 (57 procent). Nästan samtliga föreningar i 
Sydsvenska Fäktförbundet växer. 
 
Licenser 
 
Antalet licenser är oförändrat, 870. Mycket talar för att den innevarande säsongen 
kommer att innebära en ökning. 
 
Ytterligare framgångar för ungdomstävlingarna kan de närmaste åren påverka 
resultatet positiv liksom bildandet av nya SDF i Norrland och Mellansverige, som bör 
betyda flera och roliga tävlingar för i första hand ungdomar.  
 
Samtidigt kan förslagen om ungdomsidrotten, med mindre betoning av tävling i unga 
år, leda till en viss minskning av licensantalet i de allra yngsta åldersgrupperna. 

En förbättrad motionsverksamhet för vuxna, med ett spännande tävlingsutbud, kan 
också medverka till fler licenser. Svensk fäktning har en stor möjlighet att gå i spetsen 
för en breddad verksamhet för vuxna, en hörnsten i RF:s pågående strategiarbete.   

För första gången redovisas utvecklingen av licenserna i de enskilda föreningarna (Se 
bilagan).  

FFF har flest licenser (97) säsongen 2015/2016 och har ökat med fem sedan säsongen 
2011/2012. Göteborgs FK är på andra plats med 81, en minskning med en licens. På 
tredje plats finns Ängby FK med 64, en ökning med 11. 

Av de större föreningarna svarar Aramis för den största procentuella ökningen, från 
28 till 41, eller med 46 procent. 

Lokalt aktivitetsstöd 

Det lokala aktivitetsstödet fortsätter att öka efter en liten minskning under 2015, då 
antalet deltagartillfällen sjönk i jämförbar åldersgrupp från 105 167 till 104 878. Allt 
tyder på att denna minskning var tillfällig. Om höstens verksamhet 2016 var på 
samma nivå som vårens, kommer antalet deltagartillfällen att öka med 7 procent, 
d.v.s. från 104 878 under 2015 till drygt 112 000 under 2016. 

Sedan 2010 har antalet deltagartillfällen ökat från 80 000 till ca 112 000, eller med 
hela 39 procent. Ca 6 000 av dessa kommer från den nya åldersgruppen 21 – 25 år, 
som får stöd från och med 2014. Utan tillägget av den åldersgruppen är ökningen 
drygt 30 procent. 
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Statistiken i bilagan visar att Göteborgs Fäktklubb har flest deltagartillfällen under 
våren 2016 (7 529). Därefter följer En Garde i Solna med 4 805, Kungsbacka 
Fäktklubb med 4 067 och FK Aramis med 3 637, en imponerande ökning från 2 384 
under våren 2015. 

Nystartade Lidingö Fäktklubb har på två år kommit upp i 705 deltagartillfällen. Stora 
ökningar mellan 2015 och 2016 gör också Saltsjöbadens Idrottsförening, Gotlands 
Fäktklubb, Nyköpings Fäktklubb och Allez Fäktförening. 

41 av Svenska Fäktförbundets 54 föreningar har fått lokalt aktivitetsstöd på våren 
2016. De nybildade föreningar under 2016 fick självfallet inget stöd under våren 2016 
(Föreningen Studentidrott i Luleå, Coup Droit – Knivsta FF och Tellus Fäktklubb). 
Tio föreningar därutöver har inte fått lokalt aktivitetsstöd. Dessa är: Vilhelmina FK, 
FK Klingan, Köpings FA, Västerås FK, KFUK JKS Botkyrka, SSIF, Försvarets FK, 
Halmstads Garnisons IF, P4 IF och Ljungby FK. 

Fäktklubben Prêt, också nybildad och huvudsakligen inriktad på fäktning för 
synskadade, fick stöd för våren 2016. 

Svensk idrott och svensk fäktning 

Nedanstående tabell redovisar utvecklingen av det lokala aktivitetsstödet i svensk 
idrott totalt och i svensk fäktning under åren 2010 – 2015.  

Antalet deltagartillfällen (lokalt aktivitetsstöd) 2010 – 2015  

 2010 
 

2015 Förändring (%) 

Svensk idrott 52 955 000 57 494 000  + 9 
Sv. Fäktförbundet 80 434 104 878 + 30 
    

Om svensk idrott hade ökat barn- och ungdomsaktiviteten som svensk fäktning skulle 
antalet deltagartillfällen 2015 ha varit 68 842 000 istället för 57 494 000. Svensk 
fäktning växer. 

Samarbete med SISU 

Antalet studietimmar har ökat utomordentligt kraftigt sedan 2010, från 909 timmar 
till 2 730. 

De föreningar som ger det största bidraget är liksom tidigare år Fäktklubben Aramis 
med 1 294 timmar under 2016. Det är 47 procent av förbundets totala antal timmar. 
De föreningar som därefter har det mest omfattande samarbetet är Malmö 
Fäktförening Gripen med 305 och Göteborgs Fäktklubb med 299. Detta är särskilt 
glädjande, då Göteborgs Fäktklubb, föreningen med flest medlemmar och bredaste 
barn- och ungdomsaktiviteten, inte tidigare har haft ett utvecklat samarbete med 
SISU. På fjärde plats finns Föreningen Köpings Fäktakademi med 120 timmar, som 
inte tidigare har haft något SISU-samarbete. 
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Även nystartade FK Prêt har lyckats starta samarbetet med SISU. 

Hela 29 föreningar av förbundets 54 har inte kommit igång med något samarbete. 
Här finns en stor potential, speciellt som ett antal stora föreningar med bred 
verksamhet endast samlar ihop några enstaka timmar. 
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Årets förening 

Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade under 2016 om följande tillägg till 
belöningsreglementet: 

”Årets förening” 

Belöningen tilldelas förening inom Svenska Fäktförbundet, som under året har gjort 
speciellt framgångsrika insatser för att stärka förbundets organisatoriska utveckling. 

Svenska Fäktförbundets styrelse beslutar vilken förening som ska få utmärkelsen, 
som delas ut vid förbundsmötet. 

I underlaget för beslutet skrevs bl.a. följande: 

”Vid varje förbundsmöte redovisas utvecklingen av nyckeltalen i de olika 
föreningarna i en särskild bilaga. Förbundsmötet fastställer också mål för 
nyckeltalen fem år framåt. 
 
Det finns stor anledning att särskilt uppmärksamma de föreningar som arbetar i 
linje med de riktlinjer förbundsmöten drar upp. Det har poängterats vid flera 
föreningsbesök. Ett sätt kan vara, att styrelsen varje år utser ”Årets förening”. 
Utmärkelsen bör gå till den förening som har gjorde de bästa insatserna för att 
utveckla föreningen i enlighet med de valda nyckeltalen. Enklast är att göra en 
sammanvägning av föreningarnas procentuella förbättringar av medlemsantal, 
licenser, deltagartillfällen för lokalt aktivitetsstöd samt studietimmar i SISU-regi. 
 
Styrelsen bör utse föreningen. Beslutet bör offentliggöras någon vecka före 
årsmötet, där också priset bör delas ut.” 
 
Förbundsstyrelsens beslutade den 11 februari 2017 att utse Fäktklubben Aramis till 
”Årets förening” med följande motivering: 
 
”Fäktklubben Aramis har under de senare åren kraftigt förbättrat samtliga 
fastställda nyckeltal. Föreningen har genom sitt arbete och sitt goda föredöme gett 
ett ovärderligt bidrag till Svenska Fäktförbundets organisatoriska utveckling. 
Samarbetet med SISU bör särskilt uppmärksammas. Föreningen hade 2016 hela 47 
procent av förbundets totala timantal.” 
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Fäktningen inför framtiden  
– Från program till verklig förändring 
 
Under 2015 genomfördes regionala konferenser i Sydsvenska och Västsvenska 
Fäktförbundet. Under hösten 2016 arrangerades konferenser i Stockholms 
Fäktförbund och i Norrland. En konferens för Mellansverige arrangerades den 18 – 
19 februari i Örebro. 
 
Ambitionen var att styrelsens ledamöter under 2016 skulle besöka samtliga 
föreningar för att diskutera hur bl.a. målen i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” samt målen för nyckeltalen skulle kunna uppnås genom gemensamma 
insatser. Svenska Fäktförbundet fick extra stöd om 104 000 kronor från RF för denna 
insats.  
 
Det har inte varit möjligt att arrangera besök i samtliga föreningar.  
 
Inför 2017 är det styrelsens förhoppning, att SDF ska finnas i samtliga regioner och 
att konferenser i SDF-regi, med förbundets stöd, ska bli plattformen för den 
gemensamma planeringen. Se vidare förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan. 
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Föreningsutveckling  

I bilagor till verksamhetsberättelsen redovisas antalet medlemmar i föreningarna, 
lokalt aktivitetsstöd och antalet studietimmar. Tidigare statistik har nu följts upp med 
antalet licenser i föreningarna. 

I slutet av 2016 fick Svenska Fäktförbundet besked om ett extra stöd från RF för att 
bilda ett SDF (specialidrottsdistriktsförbund) i Norrland och för att bl.a. bilda fem 
nya föreningar samt ge ett kraftigt stöd till de föreningar som nu finns. 
 
Norrlands Fäktförbund bildades formellt den 3 december 2016.  
 
Arbetet med att bilda nya föreningar och att stärka dem som finns pågår. Prioriterade 
orter är Skellefteå, Sundsvall och Sollefteå. Den nya föreningen i Luleå kommer 
naturligtvis också att få ett starkt stöd. 
 
Under våren 2017 bildas också Mellansvenska Fäktförbundet genom gemensamma 
insatser från förbund och föreningar. Avsikten är att söka särskilt stöd för kraftfulla 
insatser i detta SDF under 2018. 
 
Veteranfäktning  

Antal fäktare i åldern 40+ med svensk tävlingslicens 2015 – 2016 var 99, varav 81 
män och 18 kvinnor. Det är en kraftig minskning från förra året, då antalet var 144, 
varav 96 män och 48 kvinnor. 
 
Tävlingsverksamhet 

Detta år var ett bakslag för damveteranvärjan då alla klasser i SM ställdes in p.g.a. för 
lågt deltagarantal. Herrklassen 40+ kunde dock genomföras. Segrade gjorde Richard 
Larsson, ARA före Fredrik Sjödahl, SAF och Anders Zander MF19. 
 
Veteran-EM avgjordes i år i Medway, England. Det var tjugonde gången som veteran-
EM anordnades av Europeiska Veteranfäktförbundet (EVFC). I samband med detta 
infördes en ny indelning av lagen och en ny klass – Grand Veterans. Från och med nu 
finns två klasser för varje kön. Den nya klassen innebär, att laget ska bestå av 
personer som fyllt 60 och 70 år. I den yngre klassen ska laget bestå av 40 och 50-
åringar. Syftet med denna förändring är att komma ifrån att lagen oftast endast tog 
med fäktare i åldern runt 50 år i laget Det blev följden av regeln att ett lag skulle bestå 
av tre fäktare med en ålder om minst 150 år. 

Sverige ställde upp med ett yngre herrflorettlag, ett yngre och ett äldre herrvärjlag 
samt ett yngre damvärjlag. Det sistnämnda, bestående av Pia Albertson, Pia Björk, 
Kerstin Warvsten och Kerstin Wuopio kom på tredje plats.  

EVFC:s årliga kongress hölls, som vanligt, i samband med EM. Sverige 
representerades av Kerstin Warvsten. Främsta frågan där var införandet av 
ytterligare en åldersklass, klassen 75+. Förslaget röstades igenom med god marginal. 
Förhoppningen är att fler 70- eller 80-åringar ska fortsätta att tävla. Hittills har 
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många fäktare hoppat av, när de passerat 75, då skillnaden mellan en 70-åring och de 
äldre fäktarna blivit för stor fysiskt sett. Klassen kommer att prövas vid nästa 
individuella EM och därefter utvärderas. EVFC har under året bytt namn till 
European Veterans Fencing (EVF). 

Nordiska mästerskapen hölls i år i Malmö i samband med Malmö International. 
Tävlingen omfattade 17 svenska veteranfäktare. Tävlingen är viktig då den samlar 
många veteranfäktare från norra Europa, inte bara från de nordiska länderna. 

I tävlingen deltog fem svenska veterandamer och 17 svenska veteranherrar. Pia 
Albertson, LFK, vann damer 40+, Fredrik Sjödahl, SAF, vann herrar 50+ och Lars 
Scharpff vann herrar 60+. 
 
Vid VM i Stralsund, Tyskland, fick Sverige genom Kerstin Palm ett brons i klassen DF 
70+. Särskilt bra resultat gjorde även Pia Björk som under säsongen återvänt till 
tävlingar i de svenska färgerna och slutade på 5:e plats i DV 50+. En bragd gjorde 
herrvärjlaget som sistarankade på tävlingsdagens morgon fäktade upp sig till en 
fjärdeplats och förlorade bronsmedaljen med en enda stöt i matchen mot Ryssland. 
Beträffande HV50+ finns betydligt fler intresserade än de fyra platser som Sverige 
har till förfogande. Det är därför av vikt att lägga fast de kriterier som ska gälla för 
deltagande i VM.  

Svenska domare har deltagit vid årets mästerskap. Vid EM i England dömde Björn 
Rasmussen. Vid VM i Stralsund dömde Birgitta Linde.  

Idrottslyftet 

Från 2016 har Idrottslyftet följande syfte och mål: 

Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att 
idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
 
Mål: Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har 
utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. 
 
Styrelsen beslutade utifrån detta att prioritera följande aktiviteter under året:  

1) Pilotprojekt utifrån Fäktningen inför framtiden med avsikten att fler barn och 
ungdomar ska stanna längre. 

2) Utbildningsverksamhet: Instruktörsutbildningar inom SvFF:s utbildningsplan, 
Grundkurs för fäktledare. 

3) Stöd till de läger som är av riksintresse genom att de dels nyttjas även av mindre 
föreningar, dels levererar övningstrupp till SvFFs instruktörsutbildningar.  

4) Stöd till föreningsutveckling avseende nystartade och mindre föreningar eller 
grupper av föreningar för strukturella förändringar. 
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De föreningsanknutna Idrottslyftsmedlen har varit en förutsättning för att förbundet 
kunnat utveckla sin utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten utgör den 
tyngsta posten som andel av de tillgängliga medlen. Från 2016 har kostnaden för 
instruktörsutbildningar betalats ut direkt till SvFF och inte finansierats via de 
föreningsanknutna medlen. Dessa medel (350 000 kr) redovisas nedan under 
rubriken Förbundsutveckling. 

Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 

 
 Förbundsutveckling Verksamhetsutv. Föreningsstöd 
2006–07 – 187 000 810 000 
2009–10 486 000 185 000 797 000 
2010–11 480 000 183 000 787 000 
Hösten 2011 236 000 91 000 390 000 
2012 477 000 186 000 796 000 
2013 699 000 – 734 000 
2014 654 000 – 684 000 
2015 684 000 – 743 000 
2016 1 135 000 – 571 000 

 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste åren. 
 

Ändamål 2010 - 
11 

Ht 2011 2012 
 

2013 2014 2015 2016       

Tränar och ledarutb, 
GRUFF 

61 500 87 500 81 500 209 611 333 825 533 575 106 460       

Ungdomsläger  348 086 223 963 387 222 304 550 185 000 180 000 255 000       
Nya föreningar 48 000 20 000 40 000 61 000 123 500 0 117 720       
Pilotprojekt ”Fäktningen 
inför framtiden” 

      63 000       

Domarutbildn. 116 710 15 900 111 205 92 436 27 350 7 895 27 591       
Verksamhetskonf 87 806 39 037 63 596 0 0 0        
Utvecklingstrapp 25 698 0 0 31 000 0 0        
Sabelprojekt 30 500 0 0 0 0 0        
Rekr/Jämställdhet  68 700 3 600 79 000 26 700 0 0        
Rullstol 0 0 15 000 

 
0 14 000 0        

Summa 787 000 390 000 777 523 725 297 683 675 741 470 569 771       
 

  



31 (82) 
 

Utbildning  

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan för instruktörer utgörs dels av förbundets 
egna utbildningar, Grundkurs för fäktledare (GRUFF) Instruktörskursen Steg 1 på 
florett och värja gemensamt samt instruktörskurserna Steg 2 och 3 på florett 
respektive värja, dels av SISU:s idrottsgemensamma utbildningar Plattformen och 
Grundläggande tränarutbildning (GTU) 1 och 2.  

 

Denna utbildningsstruktur tillgodoser huvuddelen av svensk fäktnings behov av 
grundläggande instruktörsutbildning. Successivt kan utbildningsplanen i framtiden 
kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar, för vilka det finns 
ett tydligt behov.  

Grundkurs i fäktning, ”GRUFF”  

Ett återkommande problem vid genomförandet av instruktörskurser är deltagarnas 
olika nivå på förkunskaper. Därför innehåller SvFF:s utbildningsplan en 
lärgruppsutbildning ”Grundkurs för fäktledare”, som ska ge en gemensam 
utgångspunkt för alla deltagare i steg 1-kurser. GRUFF arrangeras av fäktförening 
eller distrikt.  

Under året har minst fyra GRUFF-utbildningar genomförts i regi av föreningar och 
distrikt. 

Plattformen  

Idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning ”Plattformen” är en viktig 
byggsten i SvFF:s utbildningsplan. Plattformen arrangeras av SISU-distrikten efter 
behov och erbjuds vid minst två tillfällen per termin i varje distrikt. Under 2016 
genomgick ca 19 fäktare/fäktledare Plattformen, de flesta i syfte att förbereda sig för 
kommande Instruktörsutbildning Steg 1. Vid utgången av 2016 fanns totalt 157 
fäktare/fäktledare i SISU:s databas noterade för genomgången Plattformen. 
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Instruktörskurs Steg 1 florett & värja  

Den 18–23 juni 2016 genomförde Svenska Fäktförbundet diplomerad 
Instruktörsutbildning Steg 1 på värja och florett på Bosön, Lidingö. Antalet deltagare 
var 12. Instruktörer Larisa Dordevic och Max Körlinge. Examinator var Orvar 
Jönsson. Utvärderingen visade på ett mycket positivt helhetsintryck med ett 
snittbetyg på 8,3 (max 10).   

Grundtränarutbildning (GTU)  

SISU:s Grundtränarutbildning är en fortsättning på Plattformen och ska tillgodose en 
fördjupning inom respektive ämnesområde och ge tillräcklig kompetens för att kunna 
söka sig till vidareutbildningar. GTU1 är förkunskapskrav till SvFF:s Instruktörskurs 
Steg 2. Under 2016 genomfördes GTU1 i samarbete med SISU Gotland parallellt med 
SvFF steg 2.  

Instruktörskurs Steg 2 florett resp. värja samt steg 3 värja. 

Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 2 och 3 genomförs vapenspecifikt och 
syftar till en fördjupning. Den 21–27 juni 2015 (?) genomfördes Steg 2 värja, Steg 2 
florett och Steg 3 värja. Det totala antalet deltagare var 14 st. Deltagarna ombads ge 
ett helhetsintryck med 10 som bäst och svaren gav ett medel på 8,3 på florettkursen 
och 6,9 på värjkursen. 

Instruktörskurs steg 1 och 2 sabel 

För första gången genomfördes sabelspecifik steg 1 och steg 2-utbildning under två på 
varandra följande helger i anslutning till novemberlovet (28–30 oktober respektive 
4–6 november). Utbildningarna genomfördes i Lund och lärare var sabelläraren vid 
FIE:s fäktakademi i Budapest. Praktik erbjöds vid det ungdomsläger på sabel som 
arrangerades i veckan mellan de båda kurstillfällena. Steg 1-kursen hade 10 deltagare 
och steg 2-kursen 7. För att få kompetens som steg 1- eller steg 2-instruktör på sabel 
krävs förutom denna vapenspecifika utbildning även att man är godkänd instruktör 
på motsvarande nivå på ett annat vapen. 

Särskild Praktik för ElitTränare i Sverige – SPETS – för värja 

Under december 2016 genomfördes som ett pilotprojekt den första SPETS-kursen. 
Fem klubbaktiva tränare deltog under ledning av Orvar Jönsson vid det kombinerade 
elit- och breddläger på värja som arrangerades 26–29 december på Livgardet i 
Kungsängen. Utvärderingen var positiv och SPETS planeras nu till tre tillfällen under 
2017. 

Tävlingsledarutbildning 

Den 27–28 augusti arrangerades en utbildning för tävlingsledare och 
tävlingskanslister med 31 deltagare från 17 föreningar. Utbildningen genomfördes i 
samarbete med Ophardt.   
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Förutom den rena utbildningen i att hantera de administrativa systemen 
diskuterades även frågor om tävlingar och tävlingssystemet i allmänhet, 
kalenderfrågor, reglemente och TB-frågor mm. 

Fäktgymnasier 
 
Svenska Fäktförbundet har under åren certifierat ett antal gymnasier att bedriva 
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i fäktning. Sedan har Skolverket gett 
dessa skolor tillstånd att bedriva NIU.  
 
Det betyder att dessa utbildningar, som sker i direkt samverkan med lokala 
fäktföreningar, finns på följande platser under 2017:  
 
• Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona  
• ProCivitas i Malmö� 
• Wisbygymnasiet i Visby� 
• Solna Gymnasium  
• Celsiusskolan i Uppsala  
• Stagneliusskolan i Kalmar 
• Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund 

 
Övrigt  

Under året har möjligheterna undersökts att starta en yrkeshögskoleutbildning på 
heltid till fäkttränare. I dagsläget bedöms inte detta möjligt att få till stånd. 
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Ungdomsfäktningen  

Statistik 
 
Nedanstående tabell redovisar antalet ungdomar som löst licens under respektive 
säsong. 
 

Klass Flickor   Pojkar   Totalt   Förändr. 
totalt 
från  

14–15 
 

Förändr. 
totalt 
från  
09–10 
 

 2009–
10 

 

2014–
15 

2015 - 
16 

2009–
10 

2014–
15 

2015 - 
16 

2009–
10 

2014–
15 

2015 - 
16 

Till 2015 
- 16 

Till 2015 
- 16 

JUN 40 32 33 50 57 72 90 89 105 + 16 + 15 
KAD 34 44 32 89 96 71 123 140 103 - 37 - 20 
ÄU 46 36 52 126 108 111 172 144 163 + 19 - 9 
YU 35 37 37 110 119 121 145 156 158 + 2 + 13 
MIN 18 27 27 63 79 84 81 106 111 + 5 + 30 
TOT 173 176 181 438 459 459 611 635 

 
640 + 5 + 29 

Andel 
flickor 
(%) 

      28 28 28    

 
Siffrorna visar att det totala antalet unga fäktare som tävlar har ökat med 29 under 
tiden 9/10 till 15/16. Under senaste året ökade totalantalet med fem. I kadettklassen 
sker en stor minskning under samma tid (- 20), speciellt bland pojkarna. Det är 
allvarligt att kadettklassen 2015 – 2016 omfattar 37 färre fäktare än året innan.  
 
Andelen flickor är konstant genom åren (28 %). 
 
Remiss om ungdomsfäktningen 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” fastställdes av förbundsmötet den 8 mars 
2015 efter en bred diskussion, bl.a. om ungdomsfäktningen. 
 
Under 2016 beslutade styrelsen att starta ett brett samtal om några nya och viktiga 
förslag. De handlade bl.a. om förändrad åldersindelning och begränsning av 
resultatlistor och ranking i unga år, två förslag som för närvarande diskuteras inom 
många specialförbund. 
 
Ett material framställdes av Lars Liljegren, förbundsordförande, och 
styrelseledamöterna Ulrika Tranæus och Ana Valero-Collantes.  
 
Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade vid mötet den 11 juni 2016 att, utan att ta 
ställning i sak, sända det på remiss till föreningar och SDF under tiden den 14 juni – 
30 november 2016. 
 
Remissvar kom in från sju föreningar (FK Aramis, En Garde Fäktförening, FFF, 
Gotlands Fäktklubb, Göteborg Fäktklubb, Kalmar Fäktklubb och Ystads Fäktklubb). 
Dessutom har Material-, reglements-och säkerhetskommittén behandlat remissen vid 
ett möte den 3 oktober. 
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Erfarenheter i föreningarna 

Remissmaterialet var uppdelat i två avsnitt. Det första handlade om vilka 
erfarenheter föreningarna hade av ett antal verksamheter, som  

Tävlingsformer 

Den första delen i remissmaterialet handlade om föreningarnas erfarenheter av 
förändrade tävlingsformer, så att alla barn och ungdomar ska få fäkta mycket mot så 
jämnt motstånd som möjligt, samt av regionala tävlingar som lever upp till de kraven. 

Flera poängterar, att poulesystem ändå innebär ”alla mot alla” och att alla får fäkta 
mer. Jämnt motstånd förutsätter, att klasserna är större än i dagens traditionella 
distriktstävlingar, med undantag för de största tävlingarna. 

Regionala tävlingar 

Behovet av regionala tävlingar är stort. De föreningar som har svarat vill utveckla de 
regionala tävlingarna. Samtidigt poängterar flera föreningar, att avstånden mellan 
klubbarna i olika delar av landet är så stora, att också regionala tävlingar förutsätter 
långa resor med övernattning mm. 

Längre upp i åldrarna krävs också tävlingar med hela landet som 
upptagningsområde, då antalet deltagare annars blir för litet. 

Läger 

Den tredje frågan handlade om läger på lokal, regional och nationell nivå och vilka 
behov som finns i regionen. 

Lägerverksamheten får starkt stöd i remisserna. Några önskar fler läger både på 
nationell och regional nivå. Flera föreningar betonar, att framgångsrika läger 
förutsätter att alla föreningar känner ansvar för att skicka fäktare till lägren. 

Läxläsning, läxhjälp och mellanmål i föreningarna 

Flera föreningar berättar, att de har gjort om lokalerna, så att ungdomarna kan göra 
läxor och äta före och efter träningen. Några har inte den erfarenheten ännu. En 
Garde skriver att man vill utveckla verksamheten ytterligare, då ”förslagen är 
utmärkta och underlättar vardagen för fäktare.” 

I förslaget till verksamhetsplan lämnar förbundsstyrelsen ett antal förslag om en 
förändrad ungdomsfäktning. 

Remisserna på nätet 

Remisserna redovisas på länken  

https://www.dropbox.com/sh/w571wngder80mo2/AABvugpsP7qk9IZlYixWLftma?d
l=0 
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Tävlingsverksamheten 

Målbilden för tävlingsverksamheten 2020 innehåller den här formuleringen: 
 
”Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet 
med alla vapen och för alla åldrar.” 
 
Bland de långsiktiga åtgärderna för att få en allt bättre tävlingsverksamhet finns 
instruktioner för SM-tävlingar och kurser för tävlingsarrangörer, fler regionala barn- 
och ungdomstävlingar samt förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, som också redovisades under avsnittet om ungdomsfäktning. 
 
Masters 2015 – 2016  
 
Under 2016 genomfördes sex deltävlingar på värja och fem på florett.  
 
Arrangörerna uppmuntrades att försöka leva upp till formuleringen i programmet 
”Fäktningen inför framtiden”: 
 
”Förändrade tävlingsformer, så att alla barn och ungdomar får fäkta mycket mot 
så jämnt motstånd som möjligt.” 
 
Vid tävlingar ska följande iakttas (ej SM, JSM, USM och NM där särskilda regler 
gäller):  
 
Tävlingsformen ska normalt omfatta två pouleomgångar eller ”stor-poule” följt av 
direkteliminering (kan avgöras med repechage). I pouleomgångarna ska alla 
deltagare garanteras minst åtta poulematcher och alla går vidare till 
direktelimineringen. 
 
Om ”stor-poule” med minst åtta matcher tillämpas genomförs bara en pouleomgång.  
Pouleomgångarna kan fäktas mixat, dock ska alltid direktelimineringen avgöras med 
separata tablåer för pojkar och flickor.  
 
Om minst tio flickor och minst tio pojkar deltar bör klassen fäktas med helt separata 
pojk- och flickklasser.  
 
Ranking inför direktelimineringen beräknat på basis av båda pouleomgångarna.  
Fäktare som ej fullföljer första pouleomgången får inget resultat.  
 
Mastersseriens syfte är att erbjuda ungdoms-, kadett- och juniorfäktare en nationell 
tävlingsserie (jämte NM) under hela säsongen.  
 
Mastersserien är öppen för alla fäktare, som representerar en förening som är 
ansluten till Svenska Fäktförbundet. Svensk tävlingslicens krävs i samtliga klasser.  
 
Även fäktare från utländska klubbar får delta. 
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SAF-pokalen 2016  

Årets upplaga av tävlingen lockade ett rekordstort antal fäktare från fler länder än 
någonsin. Många deltog för att försöka vinna kvalpoäng inför OS i Rio de Janeiro. 
 
I damklassen, som också tävlar om vandringspokalen Rehbinderska priset, vann 
estniskan Nelli Paju finalen över Emma Samuelsson med 15 – 11. Johanna Bergdahl 
slutade på nionde plats och blev näst bäst av svenskorna. 
 
Juri Salm från Estland vann herrtävlingen. Bäste svensk blev Jakob Stymne, 
Djurgårdens Fäktförening, på en mycket hedrande åttonde plats. 
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Landslagsverksamheten  
 
Vägen till Rio 

Vid världscupen i Buenos Aires i februari stod det klart, att det svenska laget på 
damvärja inte hade möjlighet att kvalificera sig till OS i Rio de Janeiro. Efter den 
individuella Grand-Prixtävlingen i Budapest var det också omöjligt för Emma 
Samuelsson att direktkvalificera sig för den individuella tävlingen i Rio. Emma var 
därmed hänvisad till att ta en plats via seger i det särskilda individuella zonkvalet i 
Prag i april. Tyvärr föll Emma i semifinalen mot slutliga segrarinnan Tiffany 
Geroudet från Schweiz. När även herrvärjans representant i zonkvalet, Robin Kase, 
föll bort var allt hopp om en svensk OS-start borta.  
 
Värja 

Årets bästa prestation på seniorsidan blev Emmas tredjeplats vid världscupen i 
Buenos Aires i februari. För herrvärjans del var Karl Harmenbergs starka prestation 
med seger i Oslos satellitvärldscup årets främsta.  
 
På juniorsidan stod Åsa Linde för flera fina resultat. Här kan nämnas en sjunde plats 
på JVM och en andraplats på JNM. Till dessa resultat kan läggas att Åsa segrade i 
seniorklassen i Malmö International.  
 
På herrjuniorsidan var Linus Islas Flygares åttonde plats på JVM och hans tionde 
plats på JEM de starkaste resultaten. Linus blev dessutom nordisk juniormästare. 
Utöver Linus svarade Anton Kimfors för en fin prestation med en 8:e plats på 
juniorvärldscupen i Bratislava.  

Bland kadetterna var Bartek Mancewicz tiondeplats på KEM säsongens bästa 
prestation. Men även Sofia Hanssons tredjeplacering på KNM och Martin Fogemans 
och Natalie Wramner femteplaceringar i herr- respektive damklassen på ECC i 
Helsingfors förtjänar att omnämnas.  

Flera och bättre läger under året 

Under året har den satsning på flera och bättre läger som grenledaren Peter 
Barvestad inledde under fjolåret fortsatt. Därmed har det skapats möjlighet för en 
långsiktigt hållbar, reguljär verksamhet av träningssamlingar på värja för en grupp 
fäktare på 15–20 personer, där del av lägren skett i samarbete med Försvarsmakten.  

Damlandslaget har under förbundskapten Björne Väggö haft en egen 
lägerverksamhet såväl i Sverige som utomlands, delvis finansierad via SOK.  

Florettens utveckling 

Året 2016 innebar en hel del förändringar för svensk florettfäktning, inte minst vad 
gäller lägerverksamheten, fokus på fäktarnas fysiska utveckling och ett nytt sätt att se 
på lagfäktningsmomentet. Alla dessa förändringar utgör processer som under 2017 
kommer att utvecklas vidare.  
 
I juni anordnades det första s.k. Inventeringslägret (Göteborg). Kriteriet för att få 
komma på lägret var att fäktarna själva skulle ha "ambitionen att under den 
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kommande eller nästföljande säsong" ta en plats i den svenska mästerskapstruppen 
på kadett-, junior eller seniornivå. Ca 30 fäktare var med på lägret, som i hög grad 
ägnades åt sparring och fystester. Utifrån resultatet på dessa är målet att fäktarna ska 
få tips och handledning kring hur fysträningen inför den kommande säsongen skulle 
kunna läggas upp. 
 
Vid slutet av sommaren hölls ett andra Inventeringsläger (Stockholm), där samma 
fäktare testades på nytt. Fokus låg där på att informera och förbereda fäktarna för 
hur säsongen skulle komma att se ut, och hur man inom landslagsorganisationen 
tänker kring sin verksamhet.  
 
Under mellandagarna hölls till sist det traditionella Sparringlägret i Göteborg på 
herrflorett med drygt 40 deltagare, varav knappt hälften kom från andra länder 
(Italien, Ungern, Danmark, USA, Tyskland, Kroatien och Tjeckien). Ett motsvarande 
läger på damsidan hålls också, men efter årsskiftet, och beskrivs därför inte närmare i 
denna rapport.  
 
Resultaten under året visar att det finns en god potential för vidare framgångar. Det 
främsta som kan lyftas fram är Ester Schreibers femte plats på Junior-EM i Novi Sad. 
På EM för seniorer i Torun lyckades både Ester Schreiber och Harriet Rundquist att 
ta sig in bland de 32 bästa. Ester fortsatte under året att visa ambition genom att på 
två Senior-VC ta sig in till dag två och DE64, något som i damflorettgrenen inte hänt 
på mycket länge. Även på U23-EM fäktade Ester, och tog en 15:e plats. 
 
Damlandslaget inledde året med 18 poäng, rankade på 35:e plats i världen. De är i 
december 2016 rankade på 18:e plats, med 69 poäng.  
 
Inom damfloretten var dock Ester inte helt ensam om att plocka poäng på seniornivå. 
Linn Löfmark slutade på tredje plats på sat-VC i Köpenhamn och vann därmed även 
NM. Även Ester tog världscuppoäng på denna tävling (topp 8). 
 
På kadettnivå är Miranda Jäderlings placering bland de 16 bästa på ECC i Manchester 
årets främsta resultat.  
 
På herrsidan är Simon Rizells DE64 på EM i Torun säsongens främsta resultat. 
Simon lyckades även kvalificera sig till NCAA-championships, där han slutade på 
tionde plats och blev därmed "All American". Josef Rizell tog sig in bland de åtta 
bästa på sat-VC i Köpenhamn, och slutade därmed även trea på NM.  
 
Bland juniorerna hade Vincent Mindelöf den bästa säsongen, med två placeringar 
bland de 64 bästa på JVC, samt även på JEM. 
 
Herrlandslaget inledde året med 8 poäng, rankade på 48:e plats i världen. De är i 
december 2016 rankade på 43:e plats, med 21 poäng. 
 
Bland kadetterna utmärker sig särskilt Eimer Ahlstedt med en placering bland de 16 
bästa på ECC i Thessaloniki och Malte Westesson, som två gånger placerat sig topp 
24 på ECC under 2016. 
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Bältesspännarna 2016 

Styrelsen har utsett Emma Wertsén (tidigare Samuelsson) till mottagare av Svenska 
Fäktförbundets pris ”Bältesspännarna” 2016 för hennes tredjeplats vid världscupen i 
Buenos Aires. 

”Bältesspännarna” är en plakett med motiv av den statyett Svenska Fäktförbundet 
fick, då förbundet utsågs till ”årets förbund” av Sveriges Centralförening för Idrottens 
Främjande år 1974. Den delas ut till den eller de fäktare som utfört den bästa 
prestationen i svensk fäktning under året. 
 
Den kraftfulla statyn med samma namn är gjord av skulptören Johan Peter Molin. 
 
Sport Campus Sweden  
 
Sport Campus Sweden består för närvarande av 21 specialidrottsförbund, fem 
lärosäten, sju kommuner och Stockholms Idrottsförbund, som samverkar för att 
skapa ett riktat stöd till och förbättra möjligheterna i övrigt för idrottare som vill 
kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen. 
Möjligheten till individuellt anpassad studiegång är en viktig del i verksamheten. 
 
Under höstterminen 2016 var Måns Andersson, FFF, en av de drygt 60 studenterna. 
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Domare 

Under året har antalet domare fördelade på vapen, licenser m.m. fördelats på 
följande sätt. 
 
Domarläget 2014 – 2016 
 
 2016 2015 2014 

 
 Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt 
Licenserade 
domare 

165 45 210 140 35 175 126 30 156 

Domare med 
FIE-licens 

29 4 33 28 4 32 28 4 32 

Förbundslicens 26 5 31 24 3 27 24 3 27 
Distriktslicens 110 36 146 89 27 116 75 22 97 
Florettlicens 58 15 73 48 13 61 48 13 61 
Värjlicens 131 33 164 118 26 144 102 21 123 
Sabellicens 13 1 14 7 0 7 7 0 7 
Licens för tre 
vapen 

4 0 4 4 0 4 4 0 4 

Licens för två 
vapen 

27 4 31 25 4 29 23 4 27 

Licens för ett 
vapen 

134 41 175 111 31 142 100 25 125 

 
Under 2016 har antalet licenserade domare ökat kraftigt, från 175 till 210. En ny FIE-
domare har examinerats i florett vid ett extra examinationstillfälle i samband med 
Eden cup i London i december. Fyra domare har tagit förbundsdomarlicens i florett i 
samband med lag-SM i december. Samtliga vapen har fått bra tillskott på nya 
domare. Särskilt roligt är tillskottet av sex nya sabeldomare.  Antalet domare med 
licens i två vapen har också ökat under året.  
 
Inga domare har under året mist sin licens. Skälet är att det nya domarsystemet inte 
helt har tagits i bruk, något som dock kommer att ske i början av 2017. 
 
Fyra kvinnliga domare har FIE-licens av totalt 33. Andelen kvinnliga domare totalt 
har ökat något mellan 2014 och 2016, från 19 procent till drygt 21 procent. 
 
Under året hölls ett välbesökt och uppskattat domarseminarium i samband med USM 
i Karlskrona. 
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Disciplinnämnden  
 
Disciplinnämnden har under 2016 avgjort två ärenden. Det ena ärendet gällde en 
tränare som själv kontrollerat och därefter anbringat kontrollstämpel på en fäktares 
elväst utan att den kontrollerats av arrangörens kontrollant. Disciplinnämnden ålade 
tränaren en tillrättavisning enligt 14 kap. 2 § 14 i RF:s stadgar. Det andra ärendet 
gällde ett utdelat svart kort till en fäktare i ungdomsklassen i S:t Erikscupen, som 
knuffat en domare i samband med ett meningsutbyte. Fäktaren stängdes av från 
tävling och uppvisning under en månad.  
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Jämlikhet och jämställdhet 

Styrelsen utsåg den 20 april 2015 en arbetsgrupp, som skulle lämna förslag till hur 
jämställdhetsarbetet kan förbättras inom Svenska Fäktförbundet. Arbetsgruppen fick 
följande sammansättning 
 
Lars Liljegren förbundsordförande   sammankallande 
Christian Edling f.d. förbundsstyrelseledamot 
Anna-Maja Hellberg Djurgårdens IF FF 
Johan de Jong Skierus FFF 
Vendela Runold FFF 
 
I verksamhetsplanen för 2016, som antogs av förbundsmötet den 6 mars 2016 fanns 
följande formulering: 
 
”Arbetsgruppen avser att under våren 2016 lämna en rapport över hur arbetet för 
jämlikhet och jämställdhet kan bli bättre. Avsikten är att denna rapport ska kunna 
bidra till en bra diskussion om jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet.  
 
Styrelsen kommer att skicka denna rapport på remiss till SDF och föreningar under 
början av hösten 2016 för att till förbundsmötet 2017 återkomma med förslag som 
förbättrar jämlikhet och jämställdhet.  
 
Fyra föreningar har valt att svara på remissen (FK Aramis, En Garde Fäktförening, 
FFF och Kalmar Fäktklubb). Material-, reglements-och säkerhetskommittén har 
också behandlat denna fråga. 

Förbundsstyrelsen lämnar i verksamhetsplanen för 2017 ett antal förslag om hur 
jämlikhet och jämställdhet kan förbättras. Även ett förslag om förändring av 
stadgarna lämnas. 

Remissmaterialet, remisserna och en sammanställning av dem redovisas på länken  

https://www.dropbox.com/sh/w571wngder80mo2/AABvugpsP7qk9IZlYixWLftma?d
l=0 

  



44 (82) 
 

Antidoping (Ulrika) 

Programmet ”Fäktningen inför framtiden” beskriver ett av svenska kärnvärden, 
sportsmannaanda, på det här sättet: 
 
”Sportsmannaanda betyder att respektera motståndare, domare och funktionärer 
och att följa såväl regler som god tradition.  
 
Sportsmannaanda betyder god etik och moral. Att verka mot fusk, en osund 
ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.  
 
Det betyder också att vara god förlorare, att aldrig fuska, att alltid göra sitt bästa.  
Sportsmannaanda betyder att fördöma doping och att aldrig använda förbjudna 
preparat. Doping är ett allvarligt fusk.” 
 
Svenska Fäktförbundet har under året följt RF:s information och nyheter om 
antidoping.  
 
Det åligger varje SF att ha ett antidopingprogram samt att uppmana varje förening 
inom sin idrott att ha en antidopingplan för att underlätta för varje individuell 
idrottarna att skaffa sig kunskap och information för att kunna följa de dopingregler 
som gäller.  
 
Varje förening inom svensk fäktning har därför uppmanats att genomgå RF:s 
webbaserade verktyg för att skaffa information, göra en handlingsplan och vaccinera 
klubben. Under verksamhetsåret har tre föreningar hörsammat denna uppmaning 
och genomfört detta arbete. 
 
Under året har inga förändringar av dispensregler skett. För svenska fäktare gäller en 
indelning i två kategorier enligt följande: ”nationell fäktare/fäktare på hög 
tävlingsnivå” respektive ”övriga fäktare”. De fäktare som deltar i landslagsverksamhet 
eller tävlar internationellt ska söka dispens för användande av dopingklassade 
läkemedel medan kategorin ”övriga fäktare” kan söka en retroaktiv dispens efter 
uppmaning av RF Antidoping.  
 
Förbundet tillhandahåller aktuell information och hänvisningar till adekvata 
hemsidor eller personer. Förbundet har säkerställt att uppdaterad information kan 
förmedlas.  
 
RF har under året inte kontrollerat någon fäktare. 
 
Fäktning är en s.k. lågriskidrott. Trots detta finns risk för ”misstagsdopning” vid 
användande av kosttillskott och läkemedel. Antidopingarbetet syftar till att förebygga 
doping för att därmed främja ”fair play” och inte minst idrottarnas hälsa. Den 
enskilda fäktaren har alltid ett eget ansvar för användande av läkemedel och 
kosttillskott. 
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Internationella engagemang 

Stimulansbidrag från RF 
 
Svenska Fäktförbundet har hos RF sökt särskilda medel för det internationella 
arbetet. Det gav möjlighet att delta i olika aktiviteter och samtidig minska förbundets 
kostnader. Under 2016 var stödet från RF 32 000 kronor. Avsikten med stödet är 
bl.a. att förstärka svensk representation i internationella organ. 
 
Svenska representanter i internationella organ 

Under 2016 har Svenska Fäktförbundet haft följande representanter inom olika 
internationella organ: 

Internationella Fäktförbundet-FIE 

Pierre Thullberg, reglementskommissionen, 2008 – 2016  
Per Palmström, juridiska kommissionen, 2008 – 2016  
Lars Liljegren, referensgruppen för ”Women in fencing” 

Europeiska Fäktkonfederationen-EFC 

Ana Valero-Collantes, exekutivkommittén, 2013–2017  
Kerstin Warvsten, veterankommissionen, 2009–2017  
Rolf Skuncke, medicinska kommission, 2009–2017 
Stefan Clausen, SEMI – kommissionen 2013–2017 
Brigitta Linde, handikappkommissionen 2013–2017 

Speciella uppdrag 

Några av de svenska företrädarna har haft olika uppdrag i sin roll som 
kommissionsledamöter eller som ledamot i exekutivkommittén. Det gäller t.ex.: 

Per Palmström: Observatör i London i januari och i Bern i oktober.  
Pierre Thullberg: Ledamot i tävlingsledningen vid lag-VM i april samt vid OS i 
augusti, båda i Rio. Observatör och event manager för Grand Prix sabel i Seoul i 
februari. Ledamot i tävlingsledningen vid OS i Rio. 
Ana Valero-Collantes: EFC – representant vid junior- och kadett EM i Novi Sad, 
Serbien och vid senior – EM i Torun, Polen  
Stefan Clausen: SEMI-delegat vid senior-EM i Torun, Polen 
Rolf Skuncke: - Medicinsk delegat vid junior- och kadett EM i Novi Sad. 

Europeiska Fäktkonfederationen (EFC) 
 
Kongressen genomfördes den 19 juni i Torun, Polen, i samband med EM i fäktning. 
 
Lars Liljegren, Pierre Thullberg och Ana Valero-Collantes representerade Svenska 
Fäktförbundet.  
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Ana är ledamot i EFC:s exekutivkommitté. Samtliga hennes kostnader i samband 
med kongressen täcks av EFC.  Delar av kostnaderna i samband med kongressen för 
Lars Liljegren täcks av EFC/FIE. 
 
44 medlemsfederationer av totalt 45 var representerade på kongressen.  
 
Kongressen inleddes med välkomsttal och en tyst minut för att hedra EFC:s tragiskt 
bortgångne president, tjecken Frantisek Janda, som avled på väg till en tävling i 
Japan. 
 
EFC gjorde ett positivt resultat på 80 000 euro förra året. 
 
Förslaget till nya stadgarna antogs med stor majoritet. 
 
Den nya presidenten kommer att ha en mandattid på fyra år enligt kongressens 
beslut.  
 
Till president valdes Stanislaw Pozdniakov från Ryssland, som vann med 
röstsiffrorna 27 – 17 över Catherine Défoligny från Frankrike. 
 
Fastställda arrangemang säsongen 2016–17: 
 
Kadett- och junior-EM i Plovdiv, Bulgarien, 28 februari-7 mars 2017. 
U23-EM 2017 i Minsk, Vitryssland, 21–25 april 2017. 
Veteran-EM (individuellt) i Chiavari, Italien 25–28 maj 2017. 
Senior-EM i Tbilisi, Georgien, 12–17 juni 2017. 
  
Nästa EFC-kongress äger rum den 11 juni 2017 i Tbilisi. 
 
Följande beslut fattades om arrangörer säsongen 2017–18: 
 
Kadett- och junior-EM 2018 Bratislava, Slovakien.  
U23-EM 2018   Jerevan, Armenien. 
Senior-EM 2018   Novi Sad, Serbien. 
Senior-EM 2019   Luxemburg 
 
Nordiska Fäktunionen (NFU) 
 
NFU kongress genomfördes den 23 september i Riga, Lettland. Ana Valero – 
Collantes representerade Svenska Fäktförbundet. Samarbetet mellan de nordiska 
länderna har blivit allt mer konstruktivt och långsiktigt. Förutom beslut om datum 
för kommande tävlingar pågår en dialog om bl.a. var och hur NM-tävlingarna bör 
organiseras i framtiden. Vidare diskuteras läger i samband med NM för juniorer och 
kadetter, där det finns möjligheter till stöd från FIE:s fonder och “International 
Charity fund for the Future of Fencing”. Därifrån har de senaste två åren beviljats ett 
bidrag på 15 000 euro för att genomföra ett träningsläger i direkt anslutning till JNM 
värja. Svenska juniorer och två svenska tränare har deltagit där. 
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Internationella Fäktförbudnets (FIE) valkongress i Moskva 
 
FIE:s valkongress arrangerades den 25–26 november i Moskva. 
  
Lars Liljegren, Ana Valero-Collantes, Per Palmström (ledamot i FIE:s Legal 
Commission) och Pierre Thullberg (Ledamot i Rules Commission) deltog från 
Svenska Fäktförbundet. FIE täcker samtliga kostnader, resa och vistelse, för 
ordföranden i de nationella förbunden. Övriga kostnader täcks av budget för 
internationella engagemang, där stimulansbidraget från RF är en viktig del. 
 
De år sommar-OS genomförs är det val till Internationella Fäktförbundets samtliga 
poster. Fyra kandidater nominerades till olika kommissioner: Per Palmström till 
Exekutivkommittén och Legal Commission(omval), Pierre Thullberg till Rules 
Commission(omval), Stefan Clausen till SEMI Commission(nyval) och Ana Valero-
Collantes(nyval). Pierre Thullberg var den enda kandidat som fick tillräcklig med 
röster och blev omval till Rules Commission för perioden 2016–2020.  

Före personvalen behandlades några andra frågor.  
 
Medicinskt avbrott mm 
 
Enligt nuvarande regler kan en fäktare beviljas maximalt 10 minuter för behandling 
av en och samma skada. Kongressen 2015 i Guangzhou beslöt att ett försök skulle 
genomföras, där den maximala tiden för behandling kortas till fem minuter. Försöket 
skulle äga rum under kadett- och junior-VM 2016 i Bourges. Därefter skulle 
exekutivkommittén återkomma med ett förslag om definitiv förändring av reglerna. 
FIE:s medicinska kommission har begärt att ytterligare tester ska genomföras under 
kadett- och junior-VM 2017 samt under senior-VM 2017. Beslut om definitiv 
förändring av reglerna tas därför på kongressen 2017. 
 
Försök med förändrade distanser för gardlinjer och blocktider på sabel pågår. 
 
World Fencing Day 
 
Andra helgen i september varje år kommer att vara World Fencing Day, enligt ett 
beslut av FIE:s exekutivkommitté. Det blir en fortsättning på ett italienskt initiativ. 
 
Masters 
 
Det finns planer på en årlig Masterstävling i fäktning med en miljon dollar i 
prissumma, sponsrad av ett kinesiskt företag. 
 
VM-arrangörer 
 

  

Senior-VM 
2018: Wuxi, Kina 
2019: Budapest, Ungern 
 

Kadett- och junior-VM 
2018: Verona, Italien 
2019: Torún, Polen 
 

Veteran-VM 
2018: Livorno, Italien 
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PR och informationsverksamhet 
Uppföljning 2016 

Verksamhetsplanen gällande ”Självfinansiering, PR och information” 2016 
fokuserade i huvudsak på följande målbild för 2020: 

”Svenska Fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad.”  
 

Ambitionen var att inventera möjliga samarbetspartners och träffa dessa, att ta fram 
avtal med ersättningar till Svenska Fäktförbundet samt aktiva motprestationer som 
ger offentlig uppmärksamhet samt att teckna sponsoravtal som också omfattar 
möjligheter för föreningarna. 

Resultat 

Under 2016 hade SvFF två sponsorsamarbeten, det ena med Ekman och Sjögren AB 
och det andra med ApoEx AB. Damlandslaget i värja en huvudkomponent i båda 
samarbetena.  
 
Förbundet har ett fortsatt stort intresse av att teckna sponsoravtal med företag inom 
näringslivet. En utmaning är att det för tillfället inte finns svenska fäktare som kan 
bidra till mycket bred exponering för en sponsor. Det innebär med stor sannolikhet 
att det blir svårare att hitta sponsorer de närmaste åren. Även om målet enligt ovan 
kvarstår, är det viktigt att genom kommunikation stärka svensk fäktning och bilden 
av svensk fäktning i Sverige. 

Kommunikation 
 
Svenska Fäktförbundets webbplats, fencing.se, fungerar som Svenska Fäktförbundets 
officiella kungörelseorgan. Beslut som fattas inom förbundet ska undantagslöst 
publiceras här, liksom viktig information av löpande och statisk karaktär. 
Sammantaget fungerar fencing.se bra för detta ändamål. Det är en förhållandevis stor 
och informationstät webbplats, där svaren på många frågor kan hittas. Fortfarande 
behövs emellertid arbete med finjusteringar i strukturen på informationen efter att 
den nya helt nya webbplatsen togs i bruk 2014.  

Under 2016 fortsatte arbetet med finjusteringar på webbsidan. Det mer 
automatiserade systemet för hantering av kalender med publicering av inbjudningar 
och resultat, tävlings-PM mm fungerar fortsatt bra och utvecklas i den takt som de 
ekonomiska ramarna tillåter. Under 2016 utvecklades ett förslag på nytt utseende för 
denna kalendersida som kommer att implementeras under 2017. 

När det gäller övrigt innehåll begränsas möjligheterna till innehållsproduktion av 
brist på redaktionella resurser. Arbetet med en kommunikationsplan under 2017 (se 
verksamhetsplan) syftar bland annat till att lösa resursfördelningen mellan 
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Fäktförbundets olika kommunikationskanaler. Arbetet inleddes redan 2016 med en 
workshop i styrelsen kring grundläggande kommunikationsstrategiska mål. 

Svenska Fäktförbundet driver två sidor på Facebook, ”Svenska Fäktförbundet” och 
”Fäktning för nybörjare”. Facebooksidan ”Svenska Fäktförbundet” är numera en 
huvudkanal för publicering av löpande nyheter och används också för att genom 
delningar från en mängd olika källor ge en övergripande bild av fäktsporten 
nationellt och internationellt. Antalet ”gillamarkeringar” uppgick vid årsslutet 2016 
till 1 470 vilket innebär en nettoökning på ungefär 270 under året. Den högsta 
uppmätta räckvidden under 2016 var den 14 februari då bevakningen av OS-kvalets 
avgörande lagtävling i Buenos Aires hade en räckvidd på 6 240 facebookanvändare, 
Även när det gäller Facebook är resursbristen avgörande för hur mycket och hur ofta 
material publiceras här. 

Facebooksidan ”Fäktning för nybörjare” syftar till att samla information om svenska 
fäktföreningars nybörjarverksamhet och om ”hur det är att fäkta”. Huvudmålgrupp 
är de som funderar på att börja med fäktning. Ett sekundärmotiv är att motivera 
föreningar till marknadsföringsinsatser på Facebook genom att ge dessa ökad 
spridning och ge föreningsaktiva inspiration från andra föreningars verksamhet.  
Sidan hade den 31 december 2016 381 ”gillamarkeringar” vilket innebär att antalet 
ökat med ca 150 under året. Den högsta uppmätta räckvidden under 2016 var 114 den 
9 mars, då inlägg som delats från Malmö Fäktförening Gripen samt FK Chapman 
utgjorde dragplåstren. Räckvidden för sidan översteg 100 vid fem tillfällen under 
2016. 

Svenska Fäktförbundet är även i viss utsträckning aktivt på Instagram via kontot 
”SvFaktforbundet” och på Twitter med samma kontonamn. 

Ett antal pressmeddelanden skickades ut under året. Dessa korta nyheter får ofta stor 
spridning på landsorten, där flera tidningar och radiokanaler följer upp 
framgångarna med till exempel intervjuer med fäktarna. 
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IT-stöd för licens- och tävlingsadministration  

Svenska Fäktförbundets egenutvecklade licenssystem är uppbyggt med 
medlemsfunktionen på fencing.se som grund. Systemet hanterar beställning, 
betalning och leverans av svenska licenser och beställning och betalning av EFC- och 
FIE-licenser. Licensinformationen överförs sedan till den tyska tjänsten ”Ophardt” 
där licensinnehavare kan göra tävlingsanmälningar. Systemet är stabilt och fungerar 
bra för förbundets syften.  
 
Under 2014 infördes ny funktionalitet som innebär att i princip ingen 
kalenderinformation matas in på fencing.se utan att all information om tävlingar och 
träningsläger hämtas från Ophardt. Under 2015 pågick arbete med att skapa en 
funktionalitet för domarhantering där informationen skapas och är tillgänglig på 
fencing.se men samtidigt överförs till Ophardtsystemet.  
 
De nya domarfunktionaliteterna introducerades under 2016 och är nu i bruk. Under 
2016 togs ett förslag på ny layout för kalendersidan på fencing.se fram liksom 
specifikationer på utveckling av SvFF:s träningsdagbok. Dessa kommer att 
implementeras under 2017. 
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Belöningar Pierre  

Under förbundsmötet 2016 delades följande utmärkelser ut: 
 
Kungl. Förtjänstmedalj i guld 
Martin Johannesson, FKC 
 
Kungl. Förtjänstmedalj i silver 
Bengt Sjögren, SAF 

SvFF:s förtjänstmedalj  
Mattias Edlund, UF  
Conny Pihl, UF 
Adrian Pop, KF99 
Gustaf Sjögren, SAF 
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse  

Se särskild bilaga. 
 
 
Revisionsberättelse  
 
Se särskild bilaga 
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Valberedningens förslag inför 2017 års förbundsmöte  

Ordförande för en tid av ett år 
 
Otto Drakenberg Nyval 
 
Lars Liljegren har avböjt omval. 
 
Fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
 
Alexandar Matic Nyval     
Jonas Thunberg Nyval    
Ulrika Tranæus Omval 
Lennart Åström Omval    
 
Lars Peterstrand och Henning Österberg har avböjt omval. 
 
Valda till 2018 
 
Patrik Joelsson  Ledamot   
Orvar Jönsson  Ledamot  
Ana Valero – Collantes  Vice ordförande  
Cecilia Werner Kastensson Ledamot   
 
Revisor (ett år) 
 
Stefan Norell  Omval 
Micael Schultze, suppleant  Omval 
 
Lekmannarevisor (ett år) 
 
Monica Ahlqvist Arvidsson Nyval 
Peter Gustafsson, suppleant Nyval  
 
För valberedningen 
 
Ulf Wikström 
 
 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Ulf Wikström (ordförande), 
Henrietta Liljengren och Angela Toscano med Kerstin Warvsten som suppleant. 
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Styrelsens propositioner  

Fäktningen inför framtiden – revidering 
 
Förbundsstyrelsens förslag till revidering av programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” lämnas till förbundsmötet som särskild bilaga. 
 
Revideringen är främst motiverad av de diskussioner och remisser, och därmed 
förbundsstyrelseförslag, som under året har förekommit om barn- och 
ungdomsfäktning, landslagsverksamheten samt om jämlikhet och jämställdhet. 
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Förslag till nyckeltal för 2022  

Förbundsmötet 2009 fastställde vilka nyckeltal som skulle följas. Det är strategiskt 
viktigt för förbundet att öka antalet föreningar, antalet medlemmar och antalet 
licenser. 
 
Det lokala aktivitetsstödet speglar den breda barn- och ungdomsverksamhetens 
utveckling, medan samarbetet med SISU ger en bild av den breda 
utbildningsverksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
Samtidigt är de valda nyckeltalen de kriterier som är viktiga för RF:s stöd till 
specialförbunden. En kraftig förbättring av dem leder till, allt annat oförändrat, att 
RF:s stöd till Svenska Fäktförbundets ökar. 
 
Utvecklingen 2008 - 2014 
 
Som inledning redovisas resultatet av det arbete med nyckeltal som har pågått sedan 
förbundsmötet 2009. 
 
Tabellen nedan redovisar ambitionerna vid förbundsmötet 2009, med 2008 som bas, 
och resultatet för 2014 och 2015. I högra spalten redovisas de mål för 2019, som 
förbundsmötet 2015 fastställde. 
 

Nyckeltal 2008 Mål 
2014  

Resultatet 
2014 

 
Antal föreningar 43 50 52 
Antal medlemmar 4 300 5 000 4 938 
Antal licenser 851 1 000 925 
Lokalt aktivitetsstöd 

- antalet 
deltagartillfällen 

 
 

80 049 
 

 
 

100 000 
 

 
 

99 732 *) 
 

- antalet 
sammankomster 

 

 
10 014 

 
11 500 

 
11 131 

Studietimmar i SISU-regi  346 800 1 850 
 

*) I jämförbar åldersgrupp. Totalt 105 167. 
 
**) En beräkning, om höstens verksamhet 2015 minskar procentuellt lika mycket som vårens 
verksamhet minskade (- 5 % för deltagartillfällen och – 8 % för sammankomster, räknat på den 
totala åldersgruppen). 

De mål för nyckeltalen 2014, som förbundsmötet 2009 ställde upp, infriades nästan 
in i minsta detalj. Antalet föreningar överträffar målen liksom antalet studietimmar i 
SISU-regi, som 2014 var mer än dubbelt så många som målet. 
 
Ökningen av antalet licenser nådde inte målet 2014. Ökningen av det lokala 
aktivitetsstödet nådde målet med utmärkt precision. 
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Sammanfattningsvis har metoden att leda och styra förbundet med stöd av nyckeltal 
visat sig utomordentligt framgångsrik. 
 
Utvecklingen under de senare åren 
 
Utvecklingen av nyckeltalen under senare år har varit följande. I tabellen redovisas 
också vilka mål som förbundsmötet 2016 fastställde för år 2020. 
 

*) Jämförbar statistik saknas för tiden före 2012, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras 
på IdrottOnline. 

**) I jämförbar åldersgrupp, sedan också åldrarna 21 – 25 år har kommit med. Totalt 105 167. Från 
och med 2015 redovisas resultatet och sätts målen inklusive denna nya åldersgrupp. En liten 
minskning kan då konstateras i denna grupp mellan 2014 och 2015 (Från 105 167 till 104 878). 
Denna minskning tas redan igen i den preliminära statistiken för 2016. Se vidare nedan. 

***) En beräkning, om höstens verksamhet 2016 ökar procentuellt lika mycket som vårens 
verksamhet ökade (+ 7 % för deltagartillfällen och + 9 % för sammankomster), räknat på den totala 
åldersgruppen). 

Förslag till nyckeltal för 2022 
 
Det finns skäl att ha ett ännu mer långsiktigt perspektiv på utvecklingen inom 
Svenska Fäktförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår därför, att förbundsmötet 2017 
fastställer följande mål för nyckeltalen 2022, d.v.s. fem år framåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2010 2013 2014 2015 2016 Mål 
2020 

 
Antal föreningar 
 

49 52 52 51 54 55 

Antal medlemmar 
 

4 324 4 087 *) 4 938 5 361 5 817 6 000 

Antal licenser 
 

829 874 925 870 870 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
(7 – 20 år) 

 
80 434 
10 282 

 
102 562 
   12 134  

 
99 732**) 

   11 131 
   

 
104 878 

11 232 
 

 
112 200 
12 200 

***) 

 
115 000 
12 000 

Studietimmar i SISU-
regi  

909 2 422 1 850 2 795 2 730 
 

4 000 
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Antalet nya föreningar är svårt att förutse men också svårt att direkt påverka. Ofta 
startas de genom lokala initiativ, mer sällan av SDF eller förbund. Med den 
kraftsamling som ska ske till Norrlands SDF under de närmaste åren bör det vara 
möjligt att nå 60 föreningar till 2022. Målet för arbetet i Norrland är fem föreningar. 
 
Att öka antalet medlemmar med 700 under sex år verkar realistiskt mot bakgrund av 
de senaste årens ökning. Ökad satsning på att behålla och rekrytera äldre 
medlemmar, bl.a. mot bakgrund av svensk idrotts strategi, bör kunna ge ett positivt 
tillskott. 
 
Antalet licenser är försiktigt beräknat. Tidigare mål uppnåddes inte (1 000 licenser). 
Ansträngningarna i Norrland och Mellansverige med flera attraktiva barn- och 
ungdomstävlingar talar för framgång inom detta område. Samtidigt kan de nya 
signalerna om förändrade tävlingsformer i barnidrotten innebära färre licenser bland 
de allra yngsta. 
 
Målet för det lokala aktivitetsstödet innebär en minskad ökningstakt jämfört med 
tidigare år. 
 
Målet för antalet studietimmar bör verkligen kunna uppnås. Ett alltför stort antal av 
de stora föreningarna med bred aktivitet har ingen eller låg verksamhet i SISU-regi. 
 
  

 
 

2010 2015 2016 Mål 
2022 

 
Antal föreningar 
 

49 51 54 60 

Antal medlemmar 
 

4 324 5 361 5 817 6 500 

Antal licenser 
 

829 870 870 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
(7 – 20 år) 

 
80 434 
10 282 

 
104 878 

11 232 
 

 
112 200 
12 200 

***) 

 
120 000 

14 000 

Studietimmar i SISU-
regi  

909 2 795 2 730 
 

5 000 
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Gemensam planering 
 
I förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 redovisas en del av de 
åtgärder som behöver göras på förbundsnivå under de närmaste åren för att 
programmet ”Fäktningen inför framtiden” ska kunna förverkligas. 
 
Men framgång förutsätter, att samtliga organisationsled inom Svenska 
Fäktförbundet, förbund, SDF och föreningar, arbetar mot samma mål och genomför 
aktiviteter som stödjer varandra. 
 
Förbundsmötet beslutar om vilka åtgärder som förbundet ska genomföra, samtidigt 
som förbundsmötet genom beslut om budgeten tar ställning till hur mycket 
ekonomiska resurser som ska användas för olika ändamål. 
 
Det är en styrka för Svenska Fäktförbundet, om förbundsmötet också anger de 
riktlinjer som SDF:s och föreningarnas verksamhet bör bedrivas efter. Dessa 
riktlinjer finns redovisade i bilagan till verksamhetsplanen tillsammans med 
förbundets aktiviteter. 
 
Det allra viktigaste är självfallet att föreningarna gör verksamhetsplaner och i dessa 
analyserar hur föreningen ska kunna ta sitt ansvar för att bl.a. förbättra nyckeltalen, 
så att förbundsmötets mål för dem kan bli verklighet. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering och 

uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner arbeta 
för att försöka förverkliga programmet ”Fäktningen inför framtiden” och specifikt 
med de frågor som redovisas i respektive spalt. 
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Stadgeförändringar 
 
Jämställdhet 
 

Inledning 

Styrelsen utsåg den 20 april 2015 en arbetsgrupp, som skulle lämna förslag till hur 
jämställdhetsarbetet kan förbättras inom Svenska Fäktförbundet. Arbetsgruppen fick 
följande sammansättning 
 
Lars Liljegren förbundsordförande   sammankallande 
Christian Edling f.d. förbundsstyrelseledamot 
Anna-Maja Hellberg Djurgårdens IF FF 
Johan de Jong Skierus FFF 
Vendela Runold FFF 
 
I verksamhetsplanen för 2016, som antogs av förbundsmötet den 6 mars 2016 fanns 
följande formulering: 
 
”Arbetsgruppen avser att under våren 2016 lämna en rapport över hur arbetet för 
jämlikhet och jämställdhet kan bli bättre. Avsikten är att denna rapport ska kunna 
bidra till en bra diskussion om jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet.  
 
Styrelsen kommer att skicka denna rapport på remiss till SDF och föreningar under 
början av hösten 2016 för att till förbundsmötet 2017 återkomma med förslag som 
förbättrar jämlikhet och jämställdhet.  
 
Arbetsgruppens rapport var på remiss hos SDF och föreningar under hösten 2016. 
 
Remissvaren 

Fyra föreningar har behandlat denna fråga (FK Aramis, En Garde Fäktförening, FFF 
och Kalmar Fäktklubb). Material-, reglements-och säkerhetskommittén har också 
besvarat remissen. 

I förordet skrevs bl.a. följande: 

” Det är arbetsgruppens bestämda uppfattning att själva arbetet med remissen, 
med det samtal om attityder m.m. som då kan komma till stånd, är väl så viktigt 
som olika förslags detaljer.” 

De remissvar som lämnats in visar, att ett sådant samtal har förekommit. Materialet 
kan med fördel användas också i fortsättningen av de föreningar som vill fördjupa 
diskussionerna om jämlikhet och jämställdhet. 

De föreningar som har kommenterat frågan konstaterar, att de, liksom förbundet, har 
ett inkluderande klimat, som är tämligen tillfredsställande. 
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Motiven för jämställdhet och jämlikhet 

Remissmaterialet beskrev motiven för jämställdhet och jämlikhet på följande sätt: 

”Ibland är det lätt att glömma motiven för jämlikheten och jämställdheten – 
förutom de principiella om människors lika värde. 
 
I svensk idrott är andelen pojkar som är aktiva i en eller flera idrottsföreningar 
större än andelen flickor i alla åldersgrupper. Undersökningar visar också, att 
flickor ofta har andra motiv för sitt idrottande än pojkar. 
 
Den idrottsrörelse som vill växa genom att attrahera alltfler kvinnor bör därför 
organiseras på ett sådant sätt, att flickor och kvinnor också känner, att deras 
intressen tas tillvara i diskussionen om idrottens framtid. 
 
Flera kvinnliga ledare ger fler kvinnliga föredömen. 
 
Den idrott som vill bli alltmer omfattande och få flera medlemmar och aktiva är 
beroende av att kvinnor får ett större inflytande, så att svensk idrott och svensk 
fäktning utvecklas på ett sätt, som även är i linje med vad som gynnar flickor och 
kvinnor.  
 
Erfarenhet och förståelse ökar i den grupp som präglas av mångfald och innehåller 
människor med olika sexuell läggning, olika åldrar, och som kommer från olika 
sociala bakgrunder och samhällsklasser. 
 
Den idrott som vill utvecklas måste arbeta aktivt, så att ingen känner sig utanför 
eller maktlös i diskussionen om idrottens förändring och framtid.” 
 
De föreningar som har svarat på remissen står bakom dessa motiv. 
 
MRS-kommittén skriver: 
 
”Inom det område MRS verkar är det stor övervikt av män som är aktiva. 
Kommittén välkomnar ett ökat deltagande från kvinnor i frågor som rör materiel, 
reglemente och säkerhet.” 

Förbundsstyrelsens slutsatser 

I förslaget till verksamhetsplan för 2017 lämnar styrelsen ett antal förslag till hur 
jämställdhet och jämlikhet ska kunna öka i Svenska Fäktförbundet. 

Svenska Fäktförbundets stadgar säger följande om jämställdhet mellan könen (i 
paragrafen om förbundsstyrelsens sammansättning): 

§ 6. 1 Sammansättning 

Förbundsstyrelsen, som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmöte 
inte är samlat, består av ordföranden samt åtta övriga ledamöter.  

 



61 (82) 
 

Förbundet ska eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. 

Vid årsskiftet 2016/2017 var tre av nio styrelseledamöter (inkl. ordföranden) kvinnor. 

Riksidrottens delmål är arbeta målmedvetet så att till stämman 2017 

• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med 
minst 40 procent. 

• valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och 
män. 
 

I stadgarna för Svenska Fäktförbundet sägs följande om valberedningens 
sammansättning: 

§ 4.1 

Sammansättning 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant. 
I valberedningen ska både kvinnor och män ingå. 

Svenska Fäktförbundets valberedning består av en man och tre kvinnor (inkl. 
suppleant). 

Jämställdheten mellan män och kvinnor är viktig för svensk idrott. Därför innehåller 
RF:s stadgar en bestämmelse om en jämn fördelning av styrelseledamöter mellan 
könen. Styrelsens ledamöter ska bestå av hälften män och hälften kvinnor. 

Det är inte orimligt att tänka, att Riksidrottsstyrelsen inför RF-stämman 2017 lämnar 
förslag om att också specialförbundens stadgar ska förändras, så att delmålet om 
minst 40 procent av vartdera könet uppnås. Ett annat alternativ är att minska stödet 
till de specialförbund som inte uppnår målet, alternativt öka stödet till dem som gör 
det. 

Svenska Fäktförbundet har en i princip jämställd styrelse. Med den betydelse som 
jämställdheten mellan män och kvinnor i styrelserna har för svensk idrott är det 
rimligt, att också Svenska Fäktförbundet förstärker stadgarnas formulering, så att 
förbundet försäkrar sig om en situation, där inte utomstående krafter behöver tvinga 
förbundet till jämställdhet genom t.ex. lägre bidrag eller krav som stadgeförändring. 

Styrelsen föreslår att stadgarna förändras på följande sätt, i likhet med RF:s stadgar 
för Riksidrottsstyrelsens sammansättning. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

§ 6. 1 Sammansättning 
Förbundsstyrelsen, som är Förbundets 
högsta beslutande organ när 
förbundsmöte inte är samlat, består av 

§ 6. 1 Sammansättning 
Förbundsstyrelsen, som är Förbundets 
högsta beslutande organ när 
förbundsmöte inte är samlat, består av 
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ordföranden samt åtta övriga 
ledamöter.  
 
Förbundet ska eftersträva en jämn 
könsfördelning i styrelsen. 
 

ordföranden samt åtta övriga 
ledamöter.  
 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika 
fördelat mellan könen. 
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Svenska Fäktförbundets indelning i SDF  

Bakgrund 

RF har beviljat Svenska Fäktförbundet 250 000 kronor under 2017 för att bilda ett 
antal nya föreningar och ett SDF i Norrland. Avsikten är att förbundet under hösten 
2017 ska ansöka om särskilda medel hos RF för att under 2018 göra samma sak i 
Mellansverige. Ett förberedande arbete i Mellansverige pågår för närvarande. 

Det är viktigt att stadgarna också förändras, så att SDF i Norrland och Mellansverige 
läggs fast i stadgarna. Ombud Fäktning bör fortsätta arbetet, tills SDF i praktiken kan 
ta över arbetsuppgifterna. En dialog om tidpunkten för detta bör ske mellan SDF-
styrelserna och Ombud Fäktning. 

Dialog med berörda 

Stadgarna i frågor om SDF-indelning och Ombud fäktning (kap. 7) kräver inte 
kvalificerad majoritet (d.v.s. minst två tredjedelar av avgivna röster). Men det är en 
styrka, om stadgeförändringar kan göras i bred enighet. En dialog har därför skett 
med berörda föreningar.  

Nuvarande organisation 

Svenska Fäktförbundet är indelat i SDF och Ombud Fäktning på följande sätt, enligt 
stadgarna: 

§7.2 SDF:s namn och verksamhetsområde  

Svenska Fäktförbundet indelas i följande regioner:  

SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar Skånes, Blekinges och Smålands Idrottsförbund 

VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar Hallands och Västergötlands Idrottsförbund samt Västsvenska 
Idrottsförbundet 

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 

omfattar Stockholms Idrottsförbund.  

§7.3 Verksamhetsområde för OF 

Inom följande DF ska finnas ett OF: 

Dalarna, Gotland, Gästrikland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Södermanland, 
Uppland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro län, 
Östergötland. 
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Bildande av SDF i alla regioner 

Vid förbundsmötet 2002 lämnade styrelsen ett förslag om att föreningarna skulle få 
rösträtt vid förbundsmötet. Så var inte fallet tidigare. Därmed skapades en bra dialog 
mellan förbund och föreningar bl.a. i samband med det första programarbetet 
”Fäktningen inför framtiden”.  

SDF fanns dock kvar som organisation, men med undantag för Stockholm, 
Västsverige och Sydsvenska fungerade arbetet inte tillfredsställande. Det fanns flera 
skäl till detta. Avstånden mellan föreningarna var det viktigaste.  

Istället infördes därefter Ombud Fäktning i de RF-distrikt, som inte hade något 
fungerande SDF inom fäktningen. 

I det strategiarbete som bedrivs för närvarande blir det allt mer tydligt, att det behövs 
en fungerande organisation mellan förbundet och föreningarna, som klarar av vissa 
speciellt viktiga uppgifter. Förbundets styrka har nu också ökat, så att det finns 
förutsättningar att införa SDF över hela landet.  

I den bilaga till verksamhetsplanen, som förbundsmötet 2016 antog redovisas dessa 
angelägna uppgifter för SDF: 

• Stödja samverkan mellan föreningarna för att bl.a. ge impulser till konkreta 
verksamhetsplaner, så att programmet ”Fäktningen inför framtiden” blir 
verklighet genom samordnade insatser i förbund, SDF och föreningar. 

• Närvaro för SDF och ombud fäktning vid RF-distriktens stämmor.  
• I samråd med föreningarna säkerställa att t.ex. statistik över lokalt aktivitetsstöd 

m.m. lämnas in till RF-distriktet som grund för landstingsstödet 
• Samverkan med SISU. Föreningsträffar med presentation av kurser och material. 
• Dialog med förbundets ansvariga och ev. centralt deltagande. 
• Initiera en diskussion om fler fäktgymnasier i samverkan med föreningarna. 
• Fler regionala ungdomstävlingar och läger. 
• Stöd och rekrytering till förbundets ungdomsledarutbildningar. 
• Planera och genomföra distriktsmästerskap. 
• Fler regionala ungdomstävlingar och läger. 
• Deltagande i kurs för tävlingsarrangörer. 
• Initiera samlingar med tränare. Gemensam träning med t.ex. de bästa juniorerna 

och kadetterna från flera föreningar. 
• Planera och genomföra regionala domarutbildningar med särskilt fokus på 

kvinnliga domare. 

Nya SDF bör bildas i Norrland och Mellansverige. Även Gotlands situation bör 
uppmärksammas, när nu organisationen diskuteras. 
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Det bör ske i den takt som regionala initiativ tas, organisationerna bildas, och 
styrelser väljs av föreningarna. Frågan om Gotland är speciell och behöver inte 
samordnas med annat. 

Föreningarnas tillhörighet – ett förslag 

Föreningarnas nuvarande tillhörighet till SDF redovisas i bilagan, som är den senaste 
röstlängden (förbundsmötet 2016). 

I princip bör klubbarna tillhöra SDF på det sätt som redovisas i bilagan. Följande 
föreningars tillhörighet bör diskuteras särskilt: 

Förening  
 

Motiv för förändring Motiv för nuvarande 
ordning 

Halmstads FS och 
Halmstad Garnisons IF 
till Sydsvenska? 

Naturlig närhet till bl.a. 
Aramis och Ljungby. 
 
Diskuterades på 90-talet. 
Föreningarna i Halmstad 
tillhör Hallands 
Idrottsförbund liksom 
Kungsbacka FK 99. Se 
vidare nedan (A 6). 
 

Tradition och samarbete 
norrut. 

A 6 till Mellansverige Närmare till bl.a. 
Linköping och Örebro än 
till Malmö. Ett annat 
alternativ för A 6 kan vara 
Västsvenska. 
 

Jönköping tillhör Smålands 
Idrottsförbund och är den 
tredje fäktföreningen där, 
tillsammans med Kalmar 
och Ljungby. Det kan vara 
principiellt viktigt, och en 
administrativ fördel att inte 
dela RF-distrikten. 
 

Gotland till Stockholm 
eller till Mellansverige? 

Gotland har i praktiken 
redan utbyte med 
Stockholm i S:t 
Erikscupen. 
Förbindelserna till 
Stockholm är bättre. 

Finns inga. På Gotland 
finns nu en förening. De 
var flera för några år sedan 
och kunde samverka 
naturligt på ön, bl.a. genom 
Ombud fäktning. 
 

 

SDF-arbete, en del i verksamhetskonferensen 

SDF:s arbete föreslås bli en del av verksamhetskonferensen. Särskild vikt läggs vid en 
redovisning av det arbete som har skett och som kommer att ske i Norrland och 
Mellansverige. 
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Dialog med berörda 

En dialog med berörda föreningar i Halmstad och Jönköping har skett, liksom med 
Gotlands Fäktklubb och Stockholms Fäktförbund. Ett starkt stöd för förslaget finns. 

En diskussion med föreningarna i det föreslagna SDF Mellansverige pågår. En 
konferens arrangeras den 18 – 19 februari. Det är möjligt att samtalen vid den 
konferensen leder till, att styrelsen vid förbundsmötet presenterar ett något förändrat 
förslag än det som presenteras här nedanför. Frågan om SDF:s organisation och 
uppgifter behandlas också vid verksamhetskonferensen dagen före förbundsmötet. 

Förslag till SDF-indelning för Svenska Fäktförbundet 

I takt med att SDF bildas i Norrland och Mellansverige bör stadgarna förändras på 
följande sätt från och med förbundsmötet 2017. De nuvarande Ombud Fäktning 
fortsätter ett informellt arbete, tills de formellt nybildade SDF kommer igång. 

Detta förslag till indelning utgår ifrån att A 6 blir kvar i Sydsvenska Fäktförbundet 
(Smålands Idrottsförbund) och att föreningarna i Halmstad är kvar i Västsvenska 
Fäktförbundet. 

Detta hindrar naturligtvis inte alls, att samarbetet t.ex. i ungdomstävlingar sker med 
intilliggande SDF, d.v.s. att A 6 deltar i tävlingar både österut och västerut och 
Halmstad i tävlingar söderut.  

§7.2 SDF:s namn och verksamhetsområde (föreslagen lydelse) 

Svenska Fäktförbundet indelas i följande regioner:  
 
NORRLANDS FÄKTFÖRBUND 

omfattar verksamhetsområdena för Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtland/Härjedalens och Västernorrlands Idrottsförbund. 

MELLANSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar verksamhetsområdena för, Gästriklands, Södermanlands, Upplands, 
Värmlands, Västmanlands, Örebro läns och Östergötlands Idrottsförbund. 

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 

omfattar verksamhetsområdena för Stockholms Idrottsförbund och Gotlands 
Idrottsförbund.  

VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar verksamhetsområdena för Hallands Idrottsförbund och Västra Götalands 
Idrottsförbund. *) 
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*) Vid Riksidrottsforum i Falun på hösten 2016 arrangerades en extra RF-stämma, där RF- och SISU-
distrikten i Västergötland och Västsvenska slogs samman till Västra Götalands Idrottsförbund 
respektive SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. 

SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 

omfattar verksamhetsområdena för Skånes, Blekinges och Smålands Idrottsförbund 

§7.3 Verksamhetsområde för OF (Paragrafen utgår ur stadgarna)



68 (82) 
 

Revisor och lekmannarevisor 

Listan över ärenden vid Svenska Fäktförbundets förbundsmöte innehåller följande 
punkt: 

18. Val av två revisorer och två personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

Svenska Fäktförbundets stadgar säger följande i kap. 5, § 5.1. om ”Revisorernas 
åligganden.”: 

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av två 
revisorer. Minst en av de revisorer som utses av förbundsmötet ska vara 
auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen”. 

Av tradition har det varit så, att en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna 
har varit ”auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen”, så som 
kravet på specialförbunden är enligt RF:s stadgarnas kap. 11, 7 §. Dessa revisorer är 
knutna till den revisionsfirma Svenska Fäktförbundet har avtal med. 

Den andra revisorn och den andra revisorssuppleanten har av tradition fungerat som 
det som i RF-stadgarna kallas ”lekmannarevisor” och som enligt samma stadgar kap 
7, 2 § ska ”årligen granska om RF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande sätt, och om RF:s interna kontroll är tillräcklig”. 

Dessa två valda personer har utan undantag varit förtroendevalda i föreningar eller 
SDF, som väl känner förbundets verksamhet. 

De olika revisorerna ska också enligt stadgarna lämna en gemensam 
revisionsrapport. 

Öppet för oklarheter 

Svenska Fäktförbundets stadgar lägger inte fast de olika uppgifterna för revisorerna. 
Inte heller sägs något om olika revisionsrapporter. Det betyder i praktiken, att den 
revisor som inte är auktoriserade inte får så stort inflytande över den ”ekonomiska 
revisionen”, samtidigt som förbundet inte försäkrar sig om den revision av 
verksamheten, som är tanken med en ”lekmannarevision.” 

Stadgarna bör därför förändras för att ta bort oklarheterna och göra det möjligt för 
förbundet att få revisioner med olika innebörd och därmed också två olika 
revisionsberättelser. 

Nedanstående förslag ligger utomordentligt nära RF-stadgarnas formulering om RF:s 
revisorer och lekmannarevisorer. En förändring, så att revisionsberättelsens och 
lekmannarevisorns granskningsrapport skickas till förbundsmötet föreslås också (§ 3. 
4) Detta är idag inte tvingande. 
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Förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår följande förändringar av stadgarna. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 3.4 
Tidpunkt för och kallelse till 
förbundsmötet 
  
Förbundsmötet äger rum i månaderna 
mars eller april på dag och plats som  
förbundsstyrelsen bestämmer. 
  
Kallelse till mötet sker senast fyra 
veckor före mötet genom kungörelse i           
Förbundets officiella kungörelseorgan 
samt genom brev eller e-post till SDF 
och föreningarna. 

 
Dagordning, verksamhets- och 
förvaltningsberättelser för det gångna 
verksamhetsåret samt budget och 
verksamhetsplan för det påbörjade och 
därefter följande verksamhetsåret ska av 
förbundsstyrelsen sändas ut till SDF och 
föreningarna senast två veckor före 
mötet. Samtidigt ska styrelsens förslag 
(propositioner) och inkomna motioner 
till förbundsmötet jämte styrelsens 
yttrande över motionerna översändas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagordning, verksamhets- och 
förvaltningsberättelser, 
revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport 
för det gångna verksamhetsåret samt 
budget och verksamhetsplan för det 
påbörjade och därefter följande 
verksamhetsåret ska av 
förbundsstyrelsen sändas ut till SDF och 
föreningarna senast två veckor före 
mötet. Samtidigt ska styrelsens förslag 
(propositioner) och inkomna motioner 
till förbundsmötet jämte styrelsens 
yttrande över motionerna översändas. 
 

§ 3.5. p.8 
 
8. Revisorernas berättelse för tiden den 
1 januari – 31 december. 
 
 

 
 
8 A. Revisorns berättelse för tiden den 1 
januari – 31 december.  
 
8 B. Lekmannarevisorns 
granskningsrapport för tiden den 1 
januari – 31 december. 
 

§ 3.5. p. 18  
Ärenden vid förbundsmötet 
 
Val av två revisorer och två personliga 
revisorssuppleanter för en tid av ett år. 
 

§ 3.5. p. 18 A 
 
 
Val av en revisor och en personlig 
suppleant för en tid av ett år med 
uppgift att granska verksamheten enligt 
§ 5.1. 
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18. B. 
Val av en lekmannarevisor och en 
personlig suppleant för en tid av ett år 
med uppgift att granska verksamheten 
enligt § 5.1. 
 

 

  

§ 5.1. Revisorernas åligganden 
 
Förbundets verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper ska revideras av två 
revisorer. Minst en av de revisorer som 
utses av förbundsmötet ska vara 
auktoriserad eller godkänd revisor med 
revisorsexamen. 
 
RF har rätt att, efter anmälan till 
förbundet, utse ytterligare en 
auktoriserad revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förbundsstyrelsens räkenskaper och 
övriga handlingar överlämnas till  
revisorerna senast den 31 januari.  
 
Handlingarna ska efter verkställd 
revision jämte revisionsberättelsen vara 
förbundsstyrelsen till handa senast två 
veckor före förbundsmötet. Revisorerna 
ska samtidigt tillställa RF en kopia av  
årsbokslut, revisionsberättelse och 
revisionsrapport.  
 

 
 
Förbundets verksamhet, förvaltning och 
räkenskaper ska revideras, i enlighet 
med lag och god revisionssed, av en 
revisor som utses av förbundsmötet och 
som ska vara auktoriserad eller godkänd 
revisor med revisorsexamen. 
 
RF har rätt att, efter anmälan till 
förbundet, utse ytterligare en 
auktoriserad revisor. 
 
Den av förbundsmötet valda 
lekmannarevisorn ska granska om 
förbundets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt och om beslut vid 
förbundsmötet genomförs. 
 
 
Förbundsstyrelsens räkenskaper och 
övriga handlingar överlämnas till  
revisorerna senast den 31 januari.  
 
Ansvarig revisor ska senast 18 dagar före 
förbundsmötet överlämna sin 
revisionsberättelse till 
förbundsstyrelsen. 
 
Revisorn ska samtidigt tillställa RF en 
kopia av årsbokslut, revisionsberättelse 
och revisionsrapport.  
 
Lekmannarevisorn ska efter verkställd 
granskning senast 18 dagar för 
förbundsmötet överlämna sin 
granskningsrapport till 
förbundsstyrelsen. 
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UPSALA FÄKTNING 

Motion till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2017  

Säkerhetsregler för fäktning 

Vid förbundsstämman 2016 presenterades och diskuterades ett förslag om ändrade 
utrustningsregler vid nationella fäkttävlingar. Många uppfattningar kom fram och 
stor enighet rådde vad gäller krav på skyddsutrustning men i frågan om FIE-märkta 
klingor var det uppenbart att en mängd icke underbyggda uppfattningar fått 
spridning. Exempel på detta var ryktet att brottytan på FIE-klingor skulle vara 
mindre riskabel samt att sannolikheten för värjbrott på FIE-klingor är mångdubbelt 
lägre.  
 
Det kan konstateras att alla typer av värjor förr eller senare går av och att tidpunkten 
för detta dels beror på allmän förslitning men främst har sin grund i särskilda 
händelser som leder till försvagning (brottanvisning) som så småningom leder till 
brott på klingan. Exempel på detta är att vi i Uppsala under senaste året haft flera 
FIE-märkta klingor som brustit efter cirka en veckas normal användning av våra 
elitfäktare, samtidigt som vi har motionsfäktare och fäktare som tävlar på lägre nivå 
som använder vanliga klingor år efter år utan att de går av. 
 
Det faktum att alla klingor förr eller senare går av gör att den skyddsutrustning som 
fäktare bär såväl vid träning som vid tävling måste uppfylla högt ställda krav och 
löpande kontrolleras vad gäller skador, förslitningar och att den bärs på korrekt sätt. 
Med andra ord så måste den personliga skyddsutrustningen vara så beskaffad att den 
skyddar fäktaren när klingor brister. Detta gäller givetvis i synnerhet de skydd som 
skyddar huvud, hals och andra vitala delar av kroppen. Vidare att fäktningen ej 
bedrivs på onödigt farligt sätt. Argumentet att en viss klinga eller ett visst fäktsätt 
leder till att klingan går av lite senare saknar givetvis relevans eftersom klingbrott 
aldrig får leda till att en fäktare drabbas av fatal skada.  
 
Då frågan om FIE-märkta klingor diskuterades vid förbundsmötet 2016 så bestämdes 
att övriga nordiska länder skulle kontaktas så att ett beslut i Sverige inte skulle 
riskera leda till att försvåra nordiskt utbyte vid mindre tävlingar. Vad vi har förstått 
så har information inhämtats från Finland och Danmark med svaret att inget av 
länderna har några krav på FIE-märkta klingor i någon åldersgrupp och dessutom 
har danska förbundet konstaterat att ett sådant krav i Sverige skulle utgöra en 
betydande fördyring och därför ytterligare ett hinder för danska fäktare att delta i 
fäktutbyte med Sverige. SvFFs styrelse valde att ignorera detta med hänvisning att 
man har inhämtat informationen men aldrig sagt att man skulle ta hänsyn till den. 
Motsvarande förhållande som för övriga nordiska fäktare gäller givetvis för svenska 
icke elitsatsande fäktare såsom studentfäktare, motionsfäktare och ungdomar på 
nivån under elitnivå. Med de nya reglerna riskerar stora delar av svensk fäktning att 
slås ut vad gäller tävlingsverksamhet och om tillämpningen dessutom, såsom 
rekommendationen är, även ska tillämpas på träning så riskerar detta att leda till 
mycket stor skada för Fäktsverige.  
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Det är vanligt att kadetter dubblerar i juniorklassen när man åker på masters-
tävlingar på annan ort och vid andra tävlingar har man sammanslagen junior och 
kadettklass. Det nu fattade beslutet skulle innebära att många yngre fäktare skulle 
ställas inför alternativet att köpa eller bygga tre nya värjor (och slänga sina gamla) till 
en kostnad av tre till fem tusen kronor för att kunna ställa upp i en enstaka tävling på 
nationell, regional eller lokal nivå. Det sannolika utfallet kommer då att bli att många 
fäktare helt enkelt inte kan vara med och att tävlingsverksamheten på så sätt 
utarmas.  
 
För klubbarna leder de nya reglerna till att värjor för utlåning och eventuella 
eventvärjor kommer att behöva bytas ut något som kan leda till att klubbar med 
svagare ekonomi kan tvingas lägga ned verksamhet. 
 
Sammantaget anser vi att proportionerna mellan en eftersträvad marginell 
förbättring av säkerheten vid fäktning som i detta fall mera är av symbolkaraktär kan 
leda till betydande skada för hela Fäktsverige. Det finns en rad andra säkerhetsfrågor 
som är av betydligt större vikt och som man i stället borde lägga kraft och pengar på 
om eftersträvar verklig förbättring av säkerheten i svensk fäktning. 
 
Yrkande 
 
Upsala Fäktning yrkar 
 
att de nya säkerhetsreglerna ändras så att kravet på FIE-märkta klingor tas bort för 
samtliga klasser såväl vad gäller nationella, regionala och lokala tävlingar som vad 
gäller den beslutade rekommendationen att samma tillämpning skall gälla även vid 
träningsverksamhet.  
 
Styrelsen Upsala Fäktning 
genom 
Jonas Nordstrand, ordförande  
 

Styrelsens yttrande över motion från Upsala Fäktning 

Upsala Fäktförening (UF) yrkar i en motion till Svenska Fäktförbundets årsmöte att 
kravet på FIE-märkta klingor i klasser från junioråldern, som träder i kraft 1 juli 
2017, ska tas bort. 
 
Styrelsen anser att det är belagt att FIE-märkta klingor bryts mer sällan. Detta 
innebär att säkerheten ökar om man använder FIE-klingor eftersom antalet 
klingbrott, tillfällen med risk för allvarlig skada, minskar.  
 
Från junioråldern är fäktningen på sådan nivå att det är påkallat att fokusera 
säkerheten, inklusive klingornas kvalitet. Den enda standard som reglerar 
tillverknings- och kontrollprocessen av klingor är FIE-märkning och att inte tillämpa 
denna innebär i realiteten att klingornas kvalité inte överhuvudtaget kan bedömas. 
Det förefaller troligt att tillverkningsprocessens kvalité varierar mellan olika 
tillverkare och vissa klingor som inte är FIE-märkta kan förmodligen hålla jämförbar 
eller nästan jämförbar kvalité. Andra klingor gör det inte. FIE-märkning är den enda 
möjliga vägen att säkra vilka villkor som gäller för klingornas tillverkning.   
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Efter en omfattande process med en remiss till alla föreningar och ett samråd under 
2016 års verksamhetskonferens bedömde styrelsen att det beslut om förändrade 
utrustningsbestämmelser som sedan fattades var väl förankrat och nödvändigt.  
 
Inför beslutet togs kontakt med de övriga nordiska länderna, som saknar krav på 
FIE-märkta klingor, för att göra en bedömning av om detta skulle påverka samarbetet 
mellan länderna eller det nordiska tävlingsutbytet. Slutsatsen av dessa kontakter var 
att ett införande av detta krav inte skulle påverka. De nordiska deltagarna i svenska 
tävlingar i dessa klasser förväntas ha FIE-märkta klingor redan, eftersom det är 
obligatoriskt på satellittävlingar, i juniorvärldscupen och i europeiska kadettserien. 
 
I svaret från Danmark som åberopas av motionären angav den svarande mycket 
riktigt att han trodde att det danska deltagandet i svenska tävlingar skulle minska till 
förmån för deltagande i nordtyska tävlingar. Eftersom det tyska förbundet har krav 
på FIE-märkta klingor från ”B-jugend”, som till och med är yngre än kadettklassen, 
förefaller detta svar vila på en missuppfattning. Av svaret framgick vidare att 
deltagandet i svenska tävlingar minskat i betydelse för de danska föreningarna, en 
utveckling som förutsågs fortsätta. Detta understryker att omfattningen av det 
nordiska tävlingsutbytet beror på andra faktorer än skillnader i klingregler. Från det 
norska förbundet erhölls inget svar trots upprepade påstötningar. Från Finland 
förutsågs inte några problem, ”i praktiken använder internationellt tävlande U20 
juniorer FIE-klingor redan nu”. 
 
De beslutade förändringarna från hösten 2017 presenterades sommaren 2016, vilket 
enligt styrelsens mening ger fäktare och föreningar gott om tid att planera 
omställningen. 
 
Styrelsen står sammanfattningsvis fast vid sin bedömning att införandet av krav på 
FIE-märkta klingor från åldersklassen juniorer och äldre är motiverat och förutser 
inte att införandet av ett sådant krav kommer att orsaka någon skada för svensk 
fäktning så som motionären beskriver.  
 
Styrelsen föreslår därför årsmötet 
 
att avslå motionen. 
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Lokalt aktivitetsstöd, vårsäsongerna 2013 – 
2016 (RF-statistik) 
 
Helårssiffror för 2016 kommer först på senvåren 2017. Av det skälet 
redovisas vårsiffrorna 2013 - 2016, så att den mest aktuella 
jämförelsen är möjlig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sammankomster 

Bilaga 
 
 

 
Deltagartillfällen 

   Våren 
2013 

Våren 
2014 

 

Våren 
2015 

Våren  
2016 

Våren 
2013 

Våren 
2014 

Våren 
2015 

Våren 
2016 

Fäktklubben Scaramouche Västernorrlands Idrottsförbund Örnsköldsvik 168 110  28 760 453  155 

A 6 Skytte- o Idrottsförening Smålands Idrottsförbund Jönköping 69 50 64 91 501 385 399 679 

Dalregementets Idrottsförening Dalarnas Idrottsförbund Falun 87 99 35 31 363 346 324 238 

Gävle Fäktförening Gästriklands Idrottsförbund Gävle 0 11  11 0 44  49 

I 2 Idrottsförening Värmlands Idrottsförbund Karlstad 49 35 38 66 360 237 219 264 

KFUM Norrköping Östergötlands Idrottsförbund Norrköping 10 46 59 51 74 211 283 212 

Lidingö Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Lidingö   31 68   437 705 

Saltsjöbadens Idrottsförening Stockholms Idrottsförbund Nacka 0 78 50 74 0 470 388 712 

Stockholms Studenters Idrottsförening 
 

Stockholms Idrottsförbund Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 

KFUM JKS Basket Idrott och Kultur Stockholms Idrottsförbund Stockholm 215 154 139 90 1227 1 508 969 483 

Göteborgs Fäktklubb Västsvenska Idrottsförbundet Göteborg 369 429 384 545 8374 9 061 7 349 7 529 

Östersund-Frösö Fäktklubb Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Östersund 36 52 56 74 114 219 352 459 

Fäktklubben Aramis Skånes Idrottsförbund Helsingborg 508 263 485 612 2663 1 615 2 384 3 637 

Halmstads Fäktsällskap Hallands Idrottsförbund Halmstad 51 41  58 403 374 0 421 

Malmö Fäktförening Gripen Skånes Idrottsförbund Malmö   249 208   1 526 1 971 

Malmö Fäktklubb av 1919 Skånes Idrottsförbund Malmö 269 284 89 111 1848 2 080 653 887 

Ystads Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Ystad 85 63 37 32 494 367 247 268 

Ängby Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Stockholm 303 322 326 311 2096 2 182 2 264 2 135 

Ljungby Fäktklubb Smålands Idrottsförbund Ljungby 39 32  0 185 228  0 

Kalmar Fäktklubb Smålands Idrottsförbund Kalmar 208 199 197 265 1660 1 448 1 211 1 442 

   Våren 
2013 

Våren 
2014 

Våren 
2015 

Våren 
2016 

Våren 
2013 

Våren 
2014 

Våren 
2015 

Våren 
2016 
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Nyköpings Fäktklubb Södermanlands Idrottsförbund 
 

Nyköping 30 30 19 94 220 266 133 375 

Fäktklubben Athos Västergötlands Idrottsförbund Trollhättan 30 15  37 310 91  209 

Fören.för Fäktkonst. Främjande Stockholms Idrottsförbund Stockholm 1065 1 029 617 656 6504 5 816 6 926 6 812 

Umeå Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Umeå 130 58 49 67 1149 714 724 477 

Linköpings Fäktklubb Östergötlands Idrottsförbund Linköping 123 231 226 183 1169 2 289 2 528 1 834 

Stockholms Allmänna Fäktförening Stockholms Idrottsförbund Stockholm 141 144 148 152 2095 1 792 1 969 2 135 

KFUM JKS Botkyrka Stockholms Idrottsförbund Stockholm 19 18 0 0 129 204 0 0 

Wadköpings Fäktförening Örebro Läns Idrottsförbund Örebro 244 240 191 172 2217 2 138 2 179 1 837 

Lugi Fäktförening Skånes Idrottsförbund Lund 200 233 216 258 1154 1 334 1 514 1 221 

Uppsala Fäktförening Upplands Idrottsförbund Uppsala 269 284 233 288 1875 1 840 1 420 1 916 

Djurgårdens IF Fäktförening Stockholms Idrottsförbund Stockholm 326 298 239 278 2511 2 914 2 501 2 839 

Fäktklubben Prêt Stockholms Idrottsförbund Stockholm     19    114 

Fäktklubben Chapman Blekinge Idrottsförbund Karlskrona 293 277 270 254 1436 1 373 1 191 1 113 

Gotlands Fäktklubb Gotlands Idrottsförbund Gotland 182 228 206 254 2230 3 804 2 686 3 462 

Kungsbacka Fäktklubb 1999 Hallands Idrottsförbund Kungsbacka 243 234 252 320 3107 2 741 4365 4 067 

C4 Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Kristianstad 40 36 15 30 188 160 89 124 

Jakobsbergs Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Stockholm 145 83 27 80 832 435 113 545 

Vallentuna Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Vallentuna 0 25 54 58 0 229 348 453 

Arvika Fäktklubb Värmlands Idrottsförbund Arvika 98 99 103 90 519 313 400 319 

Upplands Väsby Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Upplands-
Väsby 

11 25 30 17 125 223 267 197 

Bodens Fäktklubb Norrbottens Idrottsförbund Boden 30 34 36  297 337 298 Nedlagd 

Vilhelmina Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Vilhelmina 17 0 0 0 90 0 0 0 

En Garde Fäktförening Solna Stockholms Idrottsförbund Solna 484 327 360 296 5380 6 940 4 947 4 805 

Idrottsföreningen Kusthöjden Västernorrlands Idrottsförbund Härnösand 33 0 34 37 183 0 314 346 

Västerås Fäktklubb Västmanlands Idrottsförbund Västerås   32 0   128 0 

Allez Fäktförening Göteborg Västsvenska Idrottsförbundet Göteborg 66 63 124 84 566 467 535 872 

Värjan-Eskilstuna Fäktklubb Södermanlands Idrottsförbund Eskilstuna 11 0 34 42 45 0 227 275 

   6 696 6 279 5 754  6 492 55 453 57 648 54 805 58 556 
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 41 av Svenska Fäktförbundets 54 föreningar har fått lokalt aktivitetsstöd på våren 2016. Följande nybildade föreningar under 2016 fick självfallet inget stöd under våren 
2016: Föreningen Studentidrott i Luleå, Coup Droit – Knivsta FF och Tellus Fäktklubb. Tio föreningar därutöver har inte fått lokalt aktivitetsstöd. Dessa är: Vilhelmina FK, FK 
Klingan, Köpings FA, Västerås FK, KFUK JKS Botkyrka, SSIF, Försvarets FK, Halmstads Garnisons IF, P4 IF och Ljungby FK. 

Fäktklubben Prêt, också nybildad, fick stöd för våren 2016. 

Ökningen av antalet aktivitetstillfällen mellan våren 2015 och våren 2016 är 7 procent
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Föreningarnas samarbete med SISU 2013 – 2016  
      
Förening 2013 2014 2015 2016  
Fäktklubben Chapman 1 32 28 23  
Dalregementets Idrottsförening 106 76 0 0  
Gotlands Fäktklubb 159 147 161 25  
FK Scaramouche 0 0 11 0  
Umeå Fäktklubb 0 0 0 0  
Vilhelmina Fäktklubb 0 0 0 21  
Gävle Fäktförening 1 1 0 51  
Östersund-Frösö FK 0 83 36 51  
Föreningen Studentidrott i Luleå    0  
Bodens FK 0 27 0   
Fäktklubben Aramis 1 382 645 1 151 1 294  
Malmö Fäktförening Gripen 0 186 460 305  
Malmö Fäktklubb av 1919 333 109 147 102  
Ystads Fäktklubb 0 2 0 0  
C4 Fäktklubb 48 1 0 0  
Kalmar Fäktklubb 56 4 79 0  
Ljungby FK 0 0 0 0  
Lugi FF 0 0 0 41  
A6 Skytte- o Idrottsförening 54 60 43 24  
Fören.för Fäktkonst. Främjande 74 110 34 44  
Jakobsbergs Fäktklubb 0 1 6 2  
En Garde Fäktförening Solna 35 0 22 2  
FK Prêt    36  
KFUM JKS Basket 6 35 10 0  
Djurgårdens IF Fäktförening 4 0 73 40  
Saltsjöbadens Idrottsförening 2 1 0 0  
Stockholms Allmänna Fäktförening 0 60 0 0  
Lidingö Fäktklubb 0 0 0 0  
KFUM JKS Botkyrka 1 0 0 0  
FK Tellus    0  
SSIF 0 0 0 0  
Upplands Väsby FK 0 0 0 0  
Vallentuna FK 0 0 0 0  
Ängby Fäktklubb 1 62  42 0  
Stockholms Fäktförbund 0 2 0 0  
Nyköpings Fäktklubb 12 13 0 12  
Värjan – Eskilstuna Fäktklubb 0 36 16 36  
Föreningen Köpings Fäktakademi 0 0 0 120  
Västerås FK 0 0 0 0  
Uppsala Fäktförening 0 1 5 19  
Coup Droit – Knivsta    0  
I 2 Idrottsförening 29 4 16 4  
Arvika Fäktklubb 13 45 124 26  
FK Klingan 0 0 0 0  
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Allez Fäktförening, Göteborg 0 0 0 0  
FK Athos 0 0 0 0  
Försvarets FK 0 0 0 0  
Göteborgs Fäktklubb 2 0 49 299  
Halmstad Garnison 0 0 0 0  
Halmstads FS 0 0 13 0  
Kungsbacka FK 0 0 4 0  
P4 0 0  0 0  
Idrottsföreningen Kusthöjden 2 4 22 0  
Wadköpings Fäktförening 89 76 74 44  
KFUM Norrköping 0 8 169 87  
Linköpings Fäktklubb 12 8 0 22  

      
Summa 2 422 1 850 2 795 2 730  
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Föreningarnas medlemsantal i januari 2015 – 2017 

 Jan -15 Jan -16  Jan -17  Jan -15 Jan -16 Jan -17 
Norrland    Gotland    
FK Scaramouche 36 17 19 Gotlands FK 78 82 105 
För. Studentidrott i Luleå   3  Summa 78 82 105 
IF Kusthöjden 33 35 24     
Umeå FK 71 103 121 Västsvenska FF    
Vilhelmina FK 3 3 3 Allez Fäktförening 84 91 91 
Östersund Frösö FK 31 48 42 FK Athos 31 36 38 
 Summa 191 230 212 Försvarets FK 6 6 6 
    Göteborgs FK 377 426 457 
Mellansverige    Halmstad Garn. IF 6 6 6 
Arvika FK  66 18 18 Halmstads FS 59 79 94 
Dalregementet IF  21 43 44 Kungsbacka FK 119 109 125 
Coup Droit – Knivsta FF   2 P4 IF  5 4 4 
Gävle FF 17 40 54  Summa 687 757 821 
I 2 IF 46 20 21     
FK Klingan 1 2 4 Sydsvenska FF    
Köpings FA 38 38 38 A6 SK & IF 83 111 82 
KFUM Norrköping 26 49 54 C4 FK 94 115 116 
Linköpings FK 146 218 274 FK Aramis 132 155 207 
Nyköpings FK 41 35 32 FK Chapman 108 115 131 
Uppsala FF  302 343 339 Kalmar FK 131 147 150 
Västerås FK 13 25 26 Ljungby FK 56 55 55 
Wadköpings FF  196 148 176 LUGI FF 102 102 112 
Värjan – Eskilstuna 27 52 46 Malmö FK av 1919 332 362 380 
 Summa 939 1031 1128 Malmö FF Gripen 56 109 127 
    Ystads FK  70 79 60 
Stockholms FF     Summa 1170 1350 1420 
IF AU Lidingö 35 77 157 Totalt Sv. FF 4938 5361 5817 
DIF FF 277 339 408     
En Garde FF  407 479 498     
FFF  515 514 516     
FK Prêt   35     
KFUM JKS Botkyrka  43 42 18     

KFUM JKS Stockholm  208 92 83     

Jakobsbergs FK 105 43 51     

Saltsjöbadens IF 4 30 30     

SAF  84 96 96     

SSIF  1 1 48     

Tellus FK   3     

Upplands Väsby FK 21 21 20     

Vallentuna FK 31 31 32     

Ängby FK  147 146 136     

 Summa 1879 1911 2131     
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Antalet licenser i föreningarna 2011/2012 - 2015/2016 	

Förening 
2011–
2012 

2012–
2013 

2013–
2014 

2014–
2015 

2015–
2016 

A6  13 18 18 12 9 

Arvika Fäktklubb 4 8 8 4 5 

Allez Fäktförening  1 8 8 7 5 

FK Aramis 28 33 39 36 41 

Fäktklubben Athos         3 

Bodens FK   1 1 1 1 

C4  6 2 3 2  0 

Coup Droit - Knivsta     0 

Dalregementets IF   3 5 6 4 

Djurgårdens IF Fäktförening 66 65 68 63 62 

Värjan – Eskilstuna Fäktklubb     4 3 1 

En Garde 43 44 63 60 56 

FFF  92 91 93 98 97 

FK Chapman 35 30 30 29 24 

FK Klingan       3 4 

Föreningen Studentidrott i 
Luleå     0 

Försvarets Fäktklubb 3 2 3 7 6 

Gävle FF       2 0  

Göteborgs FK 82 80 77 78 81 

Gotlands FK 33 33 35 30 24 

Halmstads FS 9 10 17 1 4 

Halmstads Garnisons IF  1   4 4 2 

I 2  2 3 5 5 7 
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IF Kusthöjden 1   1 2 1 

Jakobsbergs FK 19 21 19 8 9 

KFUM JKS Botkyrka     0 

KFUM JKS Basket Stockholm 1 19 23 8 5 

Kungsbacka FK 99  31 36 31 32 21 

Köpings Fäktakademi 1   1   2 

Kalmar FK  32 39 38 31 37 

Linköpings FK 16 15 17 25 24 

Ljungby FK  12 9 9 5 5 

LUGI FF 21 15 15 25 32 

Lidingö FK     3   12 

Malmö Fäktklubb av 1919  36 29 31 24 26 

Malmö Fäktförening Gripen        12 13 

KFUM Norrköping     0 

Nyköpings Fäktklubb 5 6 7 8 11 

P4  3 1 1 2 1 

FK Prêt     0 

SAF  37 31 30 35 37 

FK Scaramouche 2 3 2 3 1 

Saltsjöbadens IF      11 6 7 

SSIF, Stockholm 17 20 16 13 9 

FK Tellus     0 

Upsala Fäktförening  60 70 66 56 59 

Umeå FK  4 7 6 7 8 

Utländsk   5 1     

Upplands Väsby FK 1     4 4 

Vallentuna FK  3     3 8 

Wadköpings FF  39 39 35 27 25 

Vilhelmina FK     0 

Västerås FK 1        0 
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 Ystads FK  13 8 7 5 6 

Ängby FK  53 70 68 78 64 

Östersund – Frösö FK 1   6   7 

Totalsumma 828 874 925 870 870 

	 	 	 	 	 	


