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Vid förbundsmötet den 5 mars 2017 presenterar styrelsen förslag om den framtida 
landslagsverksamheten med sikte på bl.a. OS i Tokyo 2020. Det sker efter en bred 

diskussion i föreningarna. Förslag om bl.a. barn- och ungdomsfäktningen och 
jämlikhet och jämställdhet lämnas också. Ett samtal i föreningarna är också 

bakgrunden till de förslagen. 
 

Ett reviderat program ”Fäktningen inför framtiden” ska också diskuteras och 
beslutas. 
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Inledning 

De viktigaste frågorna för Svenska Fäktförbundet under 2017 är följande: 
 
• Förankring för och ny organisation för landslagsverksamheten 
 
Den viktigaste uppgiften 2016 var att försöka få damlaget i värja, eller enskilda 
fäktare, att kvalificera sig till OS i Rio. Detta misslyckades.  
 
I inledningen till verksamhetsplanen 2016 skrevs följande: 
 
”Oavsett resultatet av kvalificeringen till OS, är det naturligt att från och med 
september (efter OS) se över målen för den framtida landslagsverksamheten och 
vägarna till målen i brett samråd med SOK och de föreningarna som har 
landslagsfäktare eller blivande sådana.”  
 
Under hösten 2016 har ett brett och intensivt samtal skett i föreningarna om 
landslagsverksamhetens framtid. Målen för landslagsverksamheten och vägarna till 
målen redovisas senare under ”Landslagsverksamhet”. 
 
Den överskuggande uppgiften under 2017 är att få en förankring för principerna om 
landslagsverksamhetens mål och organisation i förbund och föreningarna. 
Elitföreningsrådet och det nystartade fystränarrådet är viktiga inslag i det arbetet.  
 
Styrelsen har under 2016 fattat beslut om en ny organisation för 
landslagsverksamheten från säsongen 2017 – 2018. Den nuvarande 
landslagskommittén avskaffas. Huvudansvaret för verksamheten kommer att ligga på 
en förbundskapten, tillsammans med en ledningsgrupp bestående av övriga anställda 
i landslagsverksamheten samt en styrelseledamot. 
 
Rekrytering av den nya landslagsorganisationen sker under 2017. 
 
• Regional organisation och föreningsdialog 
 
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.  
 
Under våren 2017 är ambitionen att också bilda Mellansvenska Fäktförbundet genom 
gemensamma insatser från förbund och föreningar. Avsikten är att söka särskilt stöd 
hos RF för kraftfulla insatser i detta SDF under 2018. 
 
Ett viktigt inslag i verksamhetskonferensen 2017 blir SDF:s arbete. Från och med 
2018 bör regelbundna konferenser genomföras med samtliga föreningar i SDF:s regi.  
Företrädare för SDF kommer att från och med 2017 adjungeras till styrelsen vid vissa 
tillfällen. 
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Förbundsmötet kommer också i år att ta ställning till principer för handlingsplaner i 
SDF och föreningar, så att alla organisationsled gemensamt arbetar för att uppnå 
gemensamma mål. 
 
Med fungerande SDF i alla regioner och gott samarbete mellan förbund, SDF och 
föreningar ökar förutsättningarna att lyckas med en systematisk föreningsutveckling. 
 
• Nya tävlingsformer och regler i ungdomsfäktningen 
 
Förbundsmötet 2015 beslutade om nya riktlinjer m.m. för ungdomsfäktningen 
genom att göra en revidering av avsnittet i programmet ”Fäktningen inför framtiden.” 
Det skedde efter en bred remiss i landets föreningar. 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt.” 
 
Under hösten 2016 genomfördes en remiss till föreningarna om ett antal viktiga 
ungdomsfrågor. Styrelsen kommer efter förbundsmötet 2017 att förändra 
tävlingsbestämmelserna (TB) så att följande förändringar införs från och med hösten 
2017. 
 
Den nuvarande åldersindelningen behålls, men klasserna får olika beteckningar, som 
tydligt särskiljer barnidrotten från ungdomsklasserna. I de två barnklasserna, yngre 
miniorer (U 11) och äldre miniorer (U13) fäktar de som är 10 år och yngre (födda 
2006 och senare) respektive 12 år och yngre (födda 2004 – 2005).  
 
Förslagen i rapporten ligger i linje med den diskussion som pågår inom svensk idrott, 
och som har sitt stöd i gemensamma beslut på RF-stämmor samt i vetenskap och 
erfarenhet av barn- och ungdomsidrott. 
 
De föreningar som har besvarat remissen ger också ett näst intill samfällt och starkt 
stöd för förslagen. Det innebär, att styrelsen lämnar följande förslag till 
förbundsmötet: 
 
1. Nationella mästerskap ska inte förekomma i barnklasserna, d.v.s. för fäktare 

under 13 år, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering. Det betyder, 
att dessa klasser inte längre arrangeras vid USM.  
 

2. Nationella rankinglistor ska inte förekomma i barnklasserna från och med 
säsongen 2017/2018. Det betyder att Masterslistorna avskaffas för dessa klasser. 
 

3. Svenska Fäktförbundets förbundsmöte uppmanar arrangörer att avskaffa 
regionala och lokala rankinglistor för barn samt tillämpa försiktighet och omdöme 
vid publicering av resultat. 

4. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge 
barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. 
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Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.  
 

5. Samtidigt som tävlingsmomentet på detta sätt tonas ned i barnklasserna, vill 
styrelsen uppmana tävlingsarrangörer att försöka hitta nya spännande moment, 
som minimerar resultatfixering i de två miniorklasserna.  

Se vidare under avsnittet ”Ungdomsfäktningen”. 

• Revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden” 

Förbundsstyrelsen presenterar också förslag till revideringar av programmet 
”Fäktningen inför framtiden” med anledning av den diskussion som under 2016 har 
förekommit om landslag, ungdom och jämlikhet/jämställdhet. Tidpunkten för 
målbilderna har flyttats fram konsekvent. Ett nytt avsnitt om svensk idrotts 
strategiarbete, och svensk fäktnings ansvar i det arbetet, har lagts till tillsammans 
med ett nytt förord. Några avsnitt och kortare formuleringar har tagits bort. 

Se vidare under dagordningens punkt ”Styrelsens förslag”. 

• Gemensam planering i förbund, SDF och föreningar 

Grunden för den organisatoriska framgång Svenska Fäktförbundet har haft är 
gemensamma mål och gemensamma ansträngningar i förbund, SDF och föreningar 
för att nå de gemensamma målen. 

I bilagan ”Handlingsplaner” redovisas ett antal av de ”basaktiviteter” som kan 
härledas ur programmet ”Fäktningen inför framtiden” och förslaget till 
verksamhetsplan för 2017. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att fatta principbeslut om den 
gemensamma planeringen. Se förbundsstyrelsens förslag i verksamhetsberättelsen 
för 2016. 

Remissammanställningar 

Under året har tre viktiga frågor remissbehandlats. Det gäller 
landslagsverksamheten, ungdomsfäktningen och jämlikhet/jämställdhet. 

I förslaget till verksamhetsplan gör förbundsstyrelsen korta sammanfattningar som 
en grund för slutsatserna och förslagen. 

Remisserna och korta sammanställningar av resultatet finns på följande länk: 

https://www.dropbox.com/sh/w571wngder80mo2/AABvugpsP7qk9IZlYixWLftma?dl=0 
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Verksamhetskonferens 2017  
 
Lördag 4 mars  
  
10.00  Kaffe för tidigt anlända  
  
12.00  Lunch  
  
13.00  2016 och de viktigaste framtidsfrågorna  Lars Liljegren 
 - Nyckeltal för framtiden  
  
14.00 OS-satsningen 2016 och framtida landslagsverksamhet Henning Österberg 
     
15.00  Kaffe  
   
15.30  Barn- och ungdomsfäktningen i framtiden  Ulrika Tranæus 
 -  Bakgrunden och remisserna Ana Valero - Collantes 
 -  Nya regler från hösten 2017  
  
16.15 ”Årets förening” – så tänker och arbetar vi  FK Aramis 
  
16.45  Regional utveckling 2017 – 2019   
   

 

- Nya SDF i Norrland och Mellansverige, stadgar  Lars Liljegren 
- Så arbetar vi i Norrland  Patrik Joelsson 

 - SDF:s uppgifter och arbetsformer, exemplet Syd Lennart Åström 
  
18.00 Egen tid  
  
19.00  Middag i Mästarvillan  
  
Söndag 5 mars  
  
09.00  Jämlikhet och jämställdhet i svensk fäktning  Lars Liljegren 
 Så kan vi arbeta med jämställdhet     Vendela Runold 
  
10.00 Utbildningen 2017    Peter Ejemyr 
   
10.30  Kaffe  
  
11.00  Aktuella frågor Kansliet 
  
12.00  Lunch  
  
13.00  Årsmöte  
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Visionen för svensk fäktning 

Förbundsmötet 2014 beslutade att anta programmet ”Fäktningen inför framtiden” 
efter en bred remissverksamhet. 
 
Programmet inleds med vision och kärnvärden för svensk fäktning: 
 
 
Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation. 
 
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar 
och med skiftande förutsättningar till en attraktiv och starkt växande verksamhet 
på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare och tränare 
är viktiga hörnstenar. 
 
 
Denna vision syftar till att ge en gemensam bild av den önskvärda framtiden och få 
alla aktiva inom svensk fäktning att dra åt samma håll.  
 
Svensk fäktnings kärnvärden 

Svensk fäktning vill leva upp till svensk idrotts värdegrund, som den uttrycks i 
programmet ”Idrotten vill.” 
 
Svensk fäktning har också följande kärnvärden, värden som föreningar och förbund 
vill stå för och förknippas med. Dessa lades fast i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” vid förbundsmötet 2014. 
 
Det är utomordentligt viktigt, att alla företrädare för svensk fäktning, i förbund, i SDF 
och i föreningar agerar med dessa kärnvärden som ledstjärna. Det tyvärr många 
exempel ur den svenska idrottsdebatten på hur föreningar och förbund kan skadas 
allvarligt, om ansvariga ledare visar brist på omdöme och goda värderingar. 
 
Den här målbilden för ”Jämlikhet och jämställdhet” lades fast i programmet 
”Fäktningen inför framtiden”. 
 
”Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och 
föreningar medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning 
oberoende av kön, social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös 
trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.” 
 
Olympisk 
 
Visionen för svensk fäktning är denna: 
 
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
För att nå visionen krävs glöd, engagemang och professionalitet från alla i svensk 
fäktning. Men de olympiska idealen är också annat än drömmen om segrar. Det 
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viktigaste är inte att segra, utan att kämpa väl, som de moderna olympiska spelens 
grundare formulerade det. 
 
De olympiska spelen är också en manifestation för fred och förbrödring över 
nationsgränser.  
 
Nytänkande 
 
Nytänkande betyder att ständigt vara öppen för det nya. Det är människors bild av 
fäktningen, bl.a. i TV, som lägger en del av grunden för intresset. Svensk fäktning 
strävar efter att göra sporten levande och begriplig också för dem som ännu inte har 
kommit med i fäktningens gemenskap.  
 
Nytänkande betyder också en öppenhet för nya idéer och för en granskning av svensk 
fäktning också av andra. 
 
Glädje  
 
Glädje är den starkaste drivkraften för att idrotta.  
 
Glädje innebär att lyfta fram den goda idrotten som en källa till personlig utveckling. 
Glädjen hos barn och ungdomar ökar, om de får bedriva idrotten på egna villkor, inte 
på vuxnas villkor. 
 
Extrema krav på barn och ungdomar förtar glädjen i idrotten. Lustfylld träning kan 
kombineras med hög nivå och kvalitet. Uppmuntran och positiva förebilder är 
grunden för ungdomsledarskapet. 
 
Glädjen i föreningen och föreningens sociala gemenskap, vid sidan av pisten, är 
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre upp i 
åldrarna. 
 
I den goda föreningen är det nära till skratten.  
 
Jämlikhet och jämställdhet 
 
Arbetet för jämlikhet och jämställdhet utgår ifrån att framgång inom detta område 
också leder till bättre beslut inom fäktningen. Svensk fäktning får därigenom en 
verksamhet, som i ännu större utsträckning är attraktiv för alla, oavsett kön eller 
bakgrund.  
 
Jämställdhet och jämlikhet 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. 
 
Sportsmannaanda 
 
Sportsmannaanda betyder att respektera motståndare, domare och funktionärer och 
att följa såväl regler som god tradition.  
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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.  
 
Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets demokratiska 
diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet, högt i tak men 
också förmågan att hålla isär sak och person är sportsmannaandans demokratiska 
tillämpning. 
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Förslag till nyckeltal för 2022 

Styrelsen lämnar en särskild proposition om förslag till nyckeltal för 2022. Se 
dagordningens punkt 12 A samt sid. 44 i verksamhetsberättelsen för 2016, där 
styrelsens förslag med motiveringar finns i sin helhet.  
 
I tabellen redovisas styrelsens förslag till mål för nyckeltalen 2022 i högra spalten. 
 
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 2015 2016 Mål 
2022 

 
Antal föreningar 
 

49 51 54 60 

Antal medlemmar 
 

4 324 5 361 5 817 6 500 

Antal licenser 
 

829 870 886 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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Årets förening 2016  

Svenska Fäktförbundet har under den senaste tioårsperioden haft en positiv 
utveckling. Viktiga nyckeltal har förbättrats. Framgång i arbetet med de valda 
nyckeltalen leder bl.a. till ökat SF-stöd från RF. 
 
Styrelsen har beslutat att i belöningsreglementet införa den nya utmärkelsen ”Årets 
förening”. 
 
Belöningen tilldelas förening inom Svenska Fäktförbundet, som under året har gjort 
speciellt framgångsrika insatser för att stärka förbundets organisatoriska utveckling. 
 
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.” 
 
Det är naturligt att i fortsättningen i ännu större utsträckning uppmärksamma vad 
som sker från ett år till ett annat. FK Aramis hade dels under flera år nått stora 
framgångar, dels gjort avsevärda förbättringar också under det senaste året. 
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Fäktningen inför framtiden  
- Från program till verklig förändring 
 
Förbundsmötet 2015 beslutade följande: 
 
”att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering 
och uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner 
arbeta med de frågor som nu redovisas i respektive spalt.” 
 
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.  
 
Under våren 2017 är också ambitionen att bilda Mellansvenska Fäktförbundet genom 
gemensamma insatser från förbund och föreningar. Avsikten är att söka särskilt stöd 
från RF för kraftfulla insatser i SDF under 2018. 
 
Verksamhetskonferensen den 4 mars 2017 blir årets samling för förbundsstyrelse, 
föreningar och styrelser i SDF. 
 
Ett viktigt inslag i verksamhetskonferensen 2017 blir SDF:s arbete. Från och med 
2018 bör regelbundna regionala konferenser genomföras med samtliga föreningar i 
SDF:s regi, självfallet med förbundsstyrelseledamöter och kansli på plats. Vid dessa 
konferenser diskuteras bl.a. hur de olika organisationsleden kan samverka för att 
uppnå gemensamma mål. 
 
Företrädare för SDF kommer att från och med 2017 adjungeras till styrelsen vid vissa 
tillfällen. 
 
Med fungerande SDF i alla regioner och gott samarbete mellan förbund, SDF och 
föreningar ökar förutsättningarna att lyckas med en systematisk föreningsutveckling 
och att uppnå de mål som finns i programmet ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
Bilagan ”Gemensam planering” är ett gott stöd för verksamhetsplaneringen i SDF och 
föreningar. 
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Föreningsutveckling  

”Fäktningen inför framtiden” sid 7 - 9. 
 
 
Målbild 2022 
 
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig 
verksamhet med hög kvalitet, där rekrytering, social gemenskap, stark ekonomi, goda 
kommunkontakter och kvalificerad utbildning är hörnstenar. 
 
 
I bilagor till verksamhetsberättelsen redovisas antalet medlemmar i föreningarna, 
lokalt aktivitetsstöd och antalet studietimmar. Denna statistik kommer att följas upp 
årligen. Den ger en bra möjlighet att identifiera föreningar med svårigheter och att få 
till stånd gemensamma planer för utveckling av föreningarna. 
 
Norrlands SDF har bildats. Svenska Fäktförbundet har fått särskilt stöd från RF för 
den insatsen. 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. 
 
Ett SDF i Mellansverige bildas också formellt under 2017. Förberedelser har gjorts 
bl.a. vid en konferens i Örebro den 18 – 19 februari. 
 
Styrelsen lämnar förslag till stadgeförändringar om indelningen i SDF vid 
förbundsmötet. Det kan finnas skäl att justera denna indelning i takt med att 
fäktningen och de enskilda fäktföreningarna utvecklas och kräver nya samarbeten 
och samarbetsformer. 
 
Veteranfäktning  
 
Precis som tidigare år är ett mål att öka antalet aktiva fäktare i den s.k. veteranåldern, 
från 40 år och uppåt. Ett lika viktigt mål är att höja kvaliteten på gruppen fäktande 
veteraner. Det finns flera fäktare, framför allt på herrvärja, som fortfarande väljer att 
endast fäkta i seniorklass i stället för att fäkta i veteranklass eller dubblera. Motivet 
till det sägs vara att motståndet är för dåligt i de rena veteranklasserna, vilket endast 
kan lösas genom att fler av de fäktare som har åldern inne uppmuntras till att delta.  
 
Att hitta former för hur detta kan ske är ett av de främsta målen för detta 
verksamhetsår. 
 
Ett ökat antal fäktare som stannar inom sporten är till gagn för såväl klubben som 
förbundet och den enskilde individen. Fäktare som passerat sin aktiva 
seniortävlingsperiod kan göra stora insatser för sina klubbar om de blir kvar, både 
genom sparring mot de yngre och genom olika former av ledarinsatser. Även 
personer som börjat sin fäktkarriär senare i livet kan bidra till klubbens utveckling 
genom den bakgrund de för med sig. 
 
Målet för 2017 är att öka antalet med minst tio veteranfäktare, från dagens 99 till 110. 
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Under 2017 är det angeläget att få till stånd ett samtal om framtida kriterier för 
uttagning av lag och VM-platser.  
 
I Facebookgruppen ”Svensk veteranfäktning” läggs inbjudningar till tävlingar – 
mindre som större –  ut tillsammans med inbjudningar till träningsläger m.m. 
Därmed sprids informationen på ett enkelt och brett sätt och möjligheterna att kunna 
delta i aktiviteter underlättas. Denna informationskälla är ett komplement till 
fencing.se som har något stramare regler för vad som läggs ut än vad som gäller på 
Facebook. 
 
Svenska Fäktförbundet ska representeras på alla NM, EM och VM. Målet är att ta 
medalj i alla mästerskap. Arbetet internationellt ska även i år bl.a. syfta till att nå 
samma regler vad gäller domarplikt i VM som vid EM, nämligen att arrangören 
ansvarar för att det finns tillräckligt antal domare mot en något höjd deltagaravgift.  
 
Idrottslyftet  

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och 
mål under perioden 2016 - 2019:  
 
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.  
 
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF: s anvisningar för barn och 
ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer 
och ger goda möjligheter att idrotta i förening.  
 
Det tillgängliga beloppet för Svenska Fäktförbundets föreningssatsningar är 502 000 
kronor under 2016. Förbundsstyrelsen beslutade under hösten 2016 att dessa medel i 
Idrottslyftet i princip ska fördelas på till följande fyra prioriterade ändamål enligt 
nedan. 
 
Dessutom bör noteras att från 2017 så delfinansieras inte längre steg-kurserna av 
föreningsanknutna idrottslyftsmedel.  
 
1. Pilotprojekt baserade på programmet ”Fäktningen inför framtiden”  
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” anger den riktning som svensk fäktning 
ska ta inför framtiden. Här stakas bland mycket annat ut att vi vill öka fäktningen 
bland underrepresenterade grupper, underlätta för ungdomar att kombinera fäktning 
och studier samt ge stöd till fäktning för funktionshindrade. Föreningar med 
genomarbetade planer inom dessa områden kan söka ekonomiskt stöd för dessa 
projekt.  
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2. Föreningsarrangerade nationella ungdomsläger 
 
Vissa ungdomsläger, framförallt de på Gotland och i Hällevik, anses av Svenska 
Fäktförbundet vara av långsiktigt strategiskt värde och stöttas därför ekonomiskt av 
förbundet.   
 
3. Stöd till nya och ”omstartande” föreningar 
 
För nya föreningar är ett begränsat ekonomiskt stöd vid uppstart ofta av stor 
betydelse. Dessa medel går ofta till att betala den första hyran eller köpa in den första 
undervisningsutrustningen. 
 
4. Lokalt anordnade utbildningar 
 
Förutom de utbildningar som arrangeras av Svenska Fäktförbundet och som kraftigt 
subventioneras föreningarna så behöver dessa också anordna egna utbildningar på 
förenings- eller distriktsnivå, främst ”Gruff”. 
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Utbildning  

”Fäktningen inför framtiden” sid 9 - 10. 
 
 
Målbild 2022 
 
Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, 
med utvecklingstrappan som grund. 
 
Många fäktföreningar har ett särskilt samarbete med ett eller flera gymnasier, som av 
Svenska Fäktförbundet har blivit godkänt för nationell idrottsutbildning (NIU). 
 
 
 
Utbildningsplan 
 
Svenska Fäktförbundet arbetar sedan 2011 enligt en sammanhållen utbildningsplan 
som utgörs av förbundets egna utbildningar; Grundkurs för fäktledare, GRUFF, 
Instruktörskurs Steg 1 florett och värja samt Instruktörskurser Steg 2 och Steg 3 på 
värja respektive florett samt SISU:s idrottsgemensamma utbildningar Plattformen, 
Grundläggande tränarutbildning 1 samt Grundläggande tränarutbildning 2. 
 

 
 
Denna utbildningsstruktur tillgodoser huvuddelen av svensk fäktnings behov av 
grundläggande instruktörsutbildning.  
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Som påbyggnad finns sedan vintern 2016 också Särskild Praktik för ElitTränare i 
Sverige (SPETS) som är en praktik/påbyggnadskurs för aktiva tränare med elever på 
tävlingsnivå. 
 
Successivt kompletteras utbildningsplanen med noggrant planerade utbildningar för 
vilka det finns ett tydligt behov. Dessutom finns SvFF:s Distriktsdomarkurs, vilken 
administreras via domarkommissionen. 
 
Prioriterade aktiviteter under 2017 
 
Att få fler föreningar att arrangera Gruff fortsätter att vara en prioriterad aktivitet. 
Därför kan föreningar fortfarande ansöka om Idrottslyftsmedel för att genomföra 
Gruff i praktiken helt utan kostnad för den egna föreningen eller deltagarna. 
 
Under 2017 planeras genomförande av Instruktörskurs Steg 1 (florett & värja) på 
Bosön den 17 – 22 juni med preliminärt 16 deltagare samt två instruktörer. 
Instruktörskurser Steg 2 och 3 planeras parallellt till Gotland den 17–22 juni 
(Gotlandslägret är i år flyttat till veckan före midsommar), med preliminärt cirka sex 
plus fyra deltagare och två instruktörer. För Steg 3-diplom från SvFF krävs även 
genomgången GTU2.  
 
På grund av flytten av Gotlandslägret och steg 2-kursen till veckan före midsommar 
finns inte möjlighet i år att låta Sisu Gotland parallellt arrangera GTU1. Varje 
kandidat till steg 2 måste därför själv leta upp och gå GTU1. 
 
Under året kommer SPETS att erbjudas på värja vid preliminärt tre tillfällen, i 
samband med läger i påsk, under höstlovet samt i mellandagarna. 
 
Under 2017 planeras också ett särskilt utbildningstillfälle för instruktörer som tar 
emot många vuxennybörjare. 
 
Fäktgymnasierna 
 
Nedanstående skolor har NIU fäktning och tar emot elever hösten 2017: 
• Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona 
• ProCivitas i Malmö 
• Wisbygymnasiet i Visby 
• Solna Gymnasium 
• Celsiusskolan i Uppsala 
• Stagneliusskolan i Kalmar 
• Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund 
 
Stockholms Idrottsgymnasium, Stockholm, har ansökt om certifiering för att starta 
hösten 2018.  
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Ungdomsfäktningen 
”Fäktningen inför framtiden” sid 10 - 12. 
 
 
Målbild 2022 
 
Svensk fäktnings ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler ungdomar. En 
större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i verksamheten som aktiva 
fäktare eller som domare och ledare. 
 
Fäktningen ger ungdomarna ett livslångt idrottsintresse. 
 
 
Remiss om ungdomsfäktning 2016 
 
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 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.  
 
Materialet, remissvaren och en sammanställning av remisserna finns på följande 
länk: 
 
https://www.dropbox.com/sh/w571wngder80mo2/AABvugpsP7qk9IZlYixWLftma?dl=0 
 
I verksamhetsberättelsen för 2016 finns också en kort sammanfattning av hur 
föreningarna såg på dessa frågor. 
 
Förslag om ranking, resultatredovisning m.m.  
 
Förslagen i rapporten ligger i linje med den diskussion som pågår inom svensk idrott, 
och som har sitt stöd i gemensamma beslut på RF-stämmor och i vetenskap och 
erfarenhet av barn- och ungdomsidrott. 
 
De föreningar som har besvarat remissen ger också ett näst intill samfällt och starkt 
stöd för förslagen. 
 
I RF:s stadgar sägs följande om idrottens verksamhetsidé: 
 
”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge 
barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. 
Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.” 
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Detta är, tillsammans med rapporten och remissbehandlingen, bakgrunden till 
följande förslag från förbundsstyrelsen: 
 
1. Nationella mästerskap ska inte förekomma i barnklasserna yngre och äldre 

miniorer, d.v.s. för fäktare under 13 år, inte heller nationella tävlingar som kräver 
kvalificering. Det betyder, att dessa klasser inte längre arrangeras vid USM.  
 

2. Nationella rankinglistor ska inte förekomma i barnklasserna från och med 
säsongen 2017/2018. Det betyder att Masterslistorna avskaffas för dessa klasser. 
 

3. Svenska Fäktförbundets förbundsmöte uppmanar arrangörer att avskaffa 
regionala och lokala rankinglistor för barn samt tillämpa försiktighet och omdöme 
vid publicering av resultat. 
 

4. Samtidigt som tävlingsmomentet på detta sätt tonas ned i barnklasserna, vill 
styrelsen uppmana tävlingsarrangörer att försöka hitta nya spännande moment, 
som minimerar resultatfixering i de två miniorklasserna.  

Att tävla i klasser för äldre 

Styrelsens förslag om ranking och resultatredovisning innebär, att rutinerna för 
barnklasserna förändras. Avsikten är att hålla tillbaka ”tävlingskulturen” i de lägre 
åldrarna. 
 
Ystads Fäktklubb ställer i remissen den berättigade frågan om dem som är 12 år och 
yngre: 
 
”Hittills har man kunnat tävla i klasser för äldre fäktare. Arrangörer har ibland 
tvingats slå ihop klasser p.g.a. för få startande. Kommer ”12-årsgränsen” att hindra 
ovanstående?” 
 
Det är möjligt att tänka sig att ett antal barnfäktare, 12 år och yngre, med stöd av sina 
föräldrar och tränare, också vill tävla i klasser för äldre, där ranking och 
resultatredovisning fortfarande kommer att finnas. Om de dessutom tävlar i den egna 
klassen ökar den totala pressen på dem. 
 
Å andra sidan utvecklas barn och ungdomar olika. För några kan tävlingen också i 
unga år vara en kraftig stimulans utan negativa effekter. 
 
Det är rimligt, att fäktare i barnklasserna får tävla i klasser för äldre fäktare. Med den 
unga fäktaren i centrum bör sådana starter diskuteras mellan fäktare, föräldrar och 
tränare.  
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Vem fattar beslut om de viktiga ungdomsfrågorna? 
 
Svenska Fäktförbundets stadgar säger följande: 
 
§ 2.6 
Tävlingsbestämmelser 
 
Fäkttävlingar inom Förbundet genomförs i enlighet med av förbundsstyrelsen 
fastställda tävlingsbestämmelser (TB) och fattade beslut. 
 
TB får inte strida mot förbundets stadgar. 
 
Vidare sägs följande om styrelsens åligganden: 
 
§ 6.3 
Styrelsens åligganden 
 
Styrelsen åligger att: 
 
18. fastställa och ständigt aktualisera tävlingsbestämmelser och reglementen 
      samt 
 
Det är således styrelsen som enligt stadgarna har rätten att besluta om bl.a. 
åldersindelning, rankinglistor, resultatredovisning mm. Skälet är att 
förbundsmötesdiskussionerna ska upptas av de ofta tekniska frågor som regleras i 
tävlingsbestämmelserna. 
 
Samtidigt är det viktigt att konstatera, att de principiella frågorna om 
ungdomsidrotten under två har diskuterats intensivt, bl.a. genom remisser i SDF och 
föreningar. Det är därför rimligt att förbundsmötet har ett stort inflytande över 
frågornas slutliga lösning. Därmed ökar också förankringen för de beslut som fattas. 
 
Förbundsstyrelsen har därför beslutat, att ungdomsfrågorna ska behandlas vid 
verksamhetskonferensen under lördagen. Där kommer förbundsstyrelsens förslag 
med motiveringar att redovisas, såsom de beskrivs i avsnitten härovanför. 
 
Förändrade tävlingsformer 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, bl.a. med stöd från Idrottslyftet.” 
 
Avsikten är att nya tävlingsformer, som möter ambitionerna i programmet ska 
utvecklas. De bör prövas i ungdomstävlingar så fort som möjligt. Förbundsstyrelsen 
kommer därför att fortsätta den dialog som har pågått under 2016 med arrangörerna 
av ungdomstävlingar för att initiera en förändring av tävlingsformerna för i första 
hand ungdomsklassen.  
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Stöd från Idrottslyftet kan i ett inledningsskede ges till de arrangörer som genomför 
förändringar av tävlingsformerna i linje med intentionerna i ”Fäktningen inför 
framtiden” 
 
Att kombinera utbildning och fäktning  
 
Svenska Fäktförbundet och förbundets föreningar har ett stort ansvar för att göra det 
möjligt för barn, ungdomar och vuxna fäktare att kombinera utbildning och fäktning. 
 
I den enkät om varför barn och ungdomar slutar fäkta, som gjordes under hösten 
2012, var svårigheten att få tiden att räcka till för skolarbetet en av orsakerna. 
 
Det är därför viktigt att föreningarna söker nya vägar för att underlätta för barn och 
ungdomar att kombinera studier och fäktning. Det kan ske genom t.ex. tysta 
läxläsningsrum och organiserad läxhjälp. Enkla och prisvärda mellanmål gör det 
också lättare för de unga fäktarna. 
 
Allt fler fäktgymnasier ökar ungdomarnas möjligheter att kombinera fäktning och 
utbildning. Den förening som har samarbete med fäktgymnasiet får också bättre 
möjligheter att skapa bra anställningsförhållanden för sina tränare, då kommunen 
svarar för lönekostnaderna för det arbete som sker på gymnasiet. 
 
Det är viktigt, att föreningar och SDF tillsammans försöker få till stånd flera 
fäktgymnasier men också ha en noggrann uppföljning, så att kvaliteten kan 
upprätthållas och förbättras. 
 
Styrelsen kommer att utse en ansvarig för att samordna verksamheterna och följa 
upp kvaliteten vid gymnasierna under våren 2017. 
 
Fäktning och högre utbildning  
 
I Stockholm finns Sport Campus Sweden, där Svenska Fäktförbundet är medlem. Ett 
antal fäktare har varit inskrivna under de senaste åren. 
 
Organisationen har bildats av idrottsorganisationer, lärosäten och kommuner. 
Avsikten är bl.a. att göra det lättare att kombinera idrott och högre utbildning. 
Under ett år erbjuds varje student ett paket av åtgärder för att förbättra både studie- 
och idrottsresultat. Det viktigaste är anpassad studiegång.  
 
Det är viktigt att alla organisationsled inom Svenska Fäktförbundet tar tillvara den 
nya möjligheter som också Riksidrottsuniversiteten innebär. 
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Tävlingsverksamheten 

”Fäktningen inför framtiden” sid 13 - 14. 
 
 
Målbild 2022 
 
Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med 
alla vapen och för alla åldrar. 
 
Tävlingarnas kännetecken är god organisation och marknadsföring, kompetenta 
tävlingsledare och överdomare, perfekta sportsliga förutsättningar, integritet hos alla 
beslutsfattare samt total respekt för fäktsportens regler och svensk fäktnings 
kärnvärden. 
 
Tävlingsverksamheten organiseras av föreningarna eller av samverkande föreningar 
(SDF) med förbundsstöd, när det gäller samordning och kompetensutveckling. 
 
 
 
Internationella tävlingar 
Numera är SAF-pokalen och Rehbinderska priset SvFF:s enda internationella 
tävlingar med sanktion från FIE eller ECC. Dessa två tävlingar har FIE-satellitstatus 
på värja och arrangeras på ett utmärkt sätt av Stockholms Allmänna Fäktförening. 
SvFF följer förberedelserna och stödjer arrangemangen, inte minst i kontakterna med 
FIE. 
 
Malmö International har efterträtt det arrangemang som tidigare hette Ystad 
International. Tävlingen har haft status som nordiskt mästerskap på värja sedan 2015 
och Malmö Fäktklubb av 1919 har lyckats bra med övertagandet av arrangemanget. 
SvFF har följt denna utveckling och kommer under 2017 att stödja försöket med 
återinförande av sabelfäktningens återkomst. 
 
I övrigt lockar flera nationella tävlingsarrangemang i förhållandevis hög grad 
internationellt eller nordiskt deltagande. Detta gäller bland andra Uppsala Cup, 
Örebro Masters, Kungsbacka Masters, Challenge Eugène Fillol och Challenge 
Bernadotte.  
 
Bedömningen är att dessa tävlingar på det övergripande planet präglas av hög 
ambition och välfungerande organisation. Tendensen är att det svenska deltagande är 
ökande. SvFF:s kansli och andra organ som MRS-kommittén och kalendergruppen 
bistår i mån av behov de olika organisationskommittéerna i olika sakfrågor. 
 
På florett saknas idag tävlingar med internationellt deltagande. 
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Svenska mästerskap 
 
Svenska Fäktförbundet har varje år fyra SM-arrangemang: Senior-SM individuellt, 
senior-SM lag, junior-SM individuellt och i lag samt ungdoms-SM. 
 
För individuella senior- SM och junior-SM individuellt och i lag behöver SvFF sträva 
efter att hålla lång framförhållning i valet av arrangörer. Målsättningen är att ha en 
femårsplan och att SM-arrangören ska utses definitivt senast tre år före.  
 
Senior-SM lag har under lång tid arrangerats väl av Ängby FK i Stockholm med brett 
stöd från andra föreningar. Det totala antalet deltagande lag har de senaste åren ökat. 
De hallar som används idag kan svårligen hantera en fortsatt ökning. SvFF ska följa 
situationen och ta ställning till hur situationen eventuellt kan underlättas och 
lösningar hittas.   
 
Ungdoms-SM arrangeras av Fäktklubben Chapman, traditionellt i Karlskrona med 
stort deltagande. Inför säsongen 2017–18 föreslår styrelsen att antalet klasser på 
USM ska minska och kommer därför att ha en närmare dialog med FKC om hur detta 
påverkar arrangemanget. 
 
Övriga nationella tävlingar 
 
Förutom ovan nämnda tävlingar finns ett utbud av nationella tävlingar framför allt på 
barn- och ungdomsnivå men som också är betydelsefulla för seniornivån på florett. 
För denna kategori tävlingar behöver konsekvenserna av de regionala 
tävlingssystemen följas och framtiden utredas. För de regioner, där antalet föreningar 
eller antalet utövare i respektive ålderskategori och vapen är otillräckligt, är de 
nationella tävlingarna oundgängliga och utvecklingen kan fordra aktiva åtgärder från 
förbund, SDF och existerande föreningar. 
 
Regionala barn- och ungdomstävlingar 
 
Förbundsmötet 2014 beslutade om följande formulering i programmet ”Fäktningen 
inför framtiden”: 
 
”Erfarenheterna av regionala barn- och ungdomstävlingar är goda. Varje region 
bör därför arrangera breda barn- och ungdomstävlingar, så att allt fler yngre 
fäktare kan få delta nära hemorten, inte minst som en kompensation för det 
minskade antalet Masterstävlingar. Därmed sparar svensk fäktning både tid och 
pengar.” 
 
Regionala tävlingar och tävlingssystem finns numera både för seniorer och på barn- 
och ungdomsnivå. Utvecklingen under de två senaste säsongerna indikerar att denna 
utveckling leder till ökat tävlingsdeltagande, såväl vad gäller frekvens som i antal 
deltagare.  
 
För SvFF är det ett prioriterat mål att de regionala tävlingarna kommer igång och att 
verksamheten kan konsolideras. Den centrala aktören för att skapa välfungerande 
regionala tävlingar är SDF, och att föreningssamarbetet inom detta är välfungerande.  
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Förändringar av ungdomstävlingarna 

I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Nya tävlingsformer har prövats i ungdomstävlingar under säsongen 2016–17, och 
SvFF har en dialog med tävlingsarrangörer i dessa frågor. Det finns ett intresse för att 
hitta bra nya lösningar som lockar fler att fortsätta tävla.  
 
Se vidare ovan under avsnittet ”Ungdomsfäktningen” 
 
SvFF:s verksamhet för tävlingssystemet 
 
Under de senaste åren har styrelsen organiserat en kalendergrupp med övergripande 
ansvar för den svenska tävlingskalendern och masterssystemet. I materiel-, 
reglements- och säkerhetskommittén har dessa frågor med stor relevans för 
tävlingsverksamhetens utveckling behandlats. 
 
Under 2017 kommer även frågor om tävlingsledning att inkluderas i 
kommittéarbetet. MRS-kommittén blir MRST-kommittén där T står för 
tävlingsledning. Avsikten är att förstärka fokus på att utveckla nya tävlingsledare och 
tävlingsarrangörer och att skapa nätverk för ett gemensamt förbättringsarbete.  
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Landslagsverksamheten  
 
”Fäktningen inför framtiden” sid 14 - 16. 
 
 
Målbild 2022 - förslag 
 
Svensk fäktning erbjuder en långsiktigt konkurrenskraftig utvecklingsmiljö, där 
svenska seniorlandslag är i världsklass. 
 
 
Under 2016 har en bred diskussion förekommit om landslagsverksamheten med 
anledning av den remiss som skickades ut till föreningar och SDF. 
 
Förbundsstyrelsen önskar redovisa både principer för verksamheten samt aktiviteter. 
 
Principer för landslagsverksamheten 
 
Landslagens betydelse 
 
De svenska landslagen i fäktning har stor betydelse som en källa till glädje, 
inspiration och stolthet för alla svenska fäktare. Men de bidrar också till en 
samordnande princip för alla verksamheter inom Svenska Fäktförbundet. Genom 
landslagsverksamheten skapas en ram för utveckling. Landslagsstrukturen har 
avgörande betydelse för att utveckla ledarskap, nya metoder och för att driva 
rekrytering av aktiva, tränare, ledare och domare. God landslagsverksamhet har 
därför stor betydelse också för barn- eller motionsfäktningen. Långsiktigt är den enda 
måttstocken för landslagsverksamhet världsranking samt resultat från världscupen, 
världsmästerskap och olympiska spel. 
 
Ledarskap och kultur 
 
Ledarskapet är centralt för landslagsverksamheten. Ledarkulturen ska tydligt präglas 
av svensk fäktnings vision att vara ”en olympiskt framgångsrik fäktnation”. Den ska 
också stå för svensk fäktnings kärnvärden: olympisk, nytänkande, glädje, jämlikhet 
och jämställdhet samt sportsmannaanda.  
 
Framgång inom landslagsverksamheten förutsätter en klar rollfördelning och en 
bestämd struktur. Landslagsorganisationen bör för att kunna vara internationellt 
konkurrenskraftig successivt professionaliseras helt. 
 
Konkurrenskraftig utvecklingsmiljö 
 
En långsiktigt konkurrenskraftig utvecklingsmiljö skapas genom regionala miljöer 
och föreningsmiljöer, där tillräckligt många fäktare med ambition att nå högsta 
internationella nivå samlas för gemensam vardagsträning. Denna vardagsträning 
kompletteras med träningssamlingar och läger i Svenska Fäktförbundets regi, 
företrädelsevis på helger och lov, för att möjliggöra tillräcklig total träningsmängd 
och träning med högsta möjliga kvalité.  
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Andra förutsättningar är välfungerande stödresurser i form av evidensbaserad 
fysträning och testverksamhet, idrottspsykologisk och medicinsk kompetens.   
 
Målet är att alla fäktare med ambitionen att nå den absoluta toppen ska ha en 
personlig tränare som ligger nära den aktive i träning och planering. Teknisk, taktisk 
och fysisk utveckling säkerställs genom träningsplanering med genomtänkt 
periodisering, tester och uppföljning av resultaten.  
 
Möjligheter att kombinera elitsatsning med studier på gymnasie- och högskolenivå är 
centrala för att en välfungerande utvecklingsmiljö ska kunna skapas. 
 
Grundnivå för seniorlandslagen 
 
Svenska Fäktförbundet ska hålla en grundnivå för seniorlandslaget på varje enskilt 
vapen. Grundnivån ger möjlighet att mäta var verksamheten befinner sig i 
förhållande till den högsta internationella nivån, stimulerar till utveckling och är en 
förutsättning för att långsiktigt konkurrenskraftiga utvecklingsmiljöer för elitfäktning 
ska kunna växa fram.  
 
Det är väsentligt att SvFF:s åtagande om grundnivån på landslagsverksamheten är 
långsiktigt och stabilt. Därigenom kan aktiva, tränare och föreningar optimera sina 
ansträngningar i förhållande till de möjligheter som erbjuds men också i förhållande 
till de krav som ställs. Kraven som ställs för grundnivån under säsongen 2016–17 och 
2017–18 kommer huvudsakligen att vara prestationsorienterade, till exempel 
träningsmängd, träningsmix, aktivt deltagande på landslagsaktiviteter osv. 
 
Ovanför grundnivån 
 
För de verksamheter som visar goda resultat bör en resultatinriktad satsning utöver 
grundnivån vara möjlig. Den kompletterande finansiering som krävs för detta 
behöver huvudsakligen komma från externa aktörer såsom t.ex. Sveriges Olympiska 
Kommitté. Svenska Fäktförbundet ska sträva efter att vara en konstruktiv, engagerad 
och ansvarsfull part i alla samarbeten men också slå vakt om den framtidsinriktade 
grundnivån i hela landslagsverksamheten. 
 
Kadetter och juniorer 
 
Landslagsverksamhet på kadett- och juniornivå är väsentlig som utbildnings- och 
utvecklingsverksamhet. Det är önskvärt att antalet fäktare i dessa åldrar, som gör en 
seriös satsning på mästerskapsdeltagande, ökar genom att fler fäktare i 
ungdomsåldrarna väljer att fortsätta med i en mer systematisk satsning.  
 
De ekonomiska ramarna kommer inte att tillåta ett omfattande deltagande i 
European Cadet Circuit eller juniorvärldscupen. Deltagandet på internationella 
mästerskap i dessa åldrar utgår ifrån individen. Någon lagsatsning är inte möjlig då 
medel endast kan frigöras till de tävlingar som ingår i uttagningssystemen genom 
svensk ranking. För deltagande i kadett- och junior-VM ska kvalificeringskrav finnas. 
Kravet är att en aktiv har möjlighet att nå topp 32 individuellt. På några års sikt är 
ambitionen att tydligt öka antalet fäktare som deltar i Svenska Fäktförbundets 
uttagningssystem, att öka antalet fäktare som kvalificerar sig till kadett- och junior-
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VM enligt Svenska Fäktförbundets kvalificeringskrav och att därigenom skapa 
förutsättningar för att öka antalet elitsatsande seniorer.  
 
Svensk fäktning har ingen landslagsverksamhet för åldrar yngre än kadetter U17. 
 
Nyckeltal för landslagsverksamheten 
 
Styrningen av landslagsverksamheten ska bli tydligare och effektivare genom att 
nyckeltal införs för de mål som anses som mest väsentliga.  
 
Aktiviteter 2017 
 
Under 2017 ska Svenska Fäktförbundet införa de viktigaste nya elementen i 
landslagsverksamheten. Verksamheten finansieras dels av riktade bidrag, s.k. 
landslagsstöd från Riksidrottsförbundet (RF), dels av grundbidraget, det så kallade 
SF-stödet.  
 
Även stöd från Sveriges Olympiska Kommitté kan tillkomma för enskilda fäktare. 
 
Grundverksamhet på värja och florett, seniornivå 
 
I svensk ranking, som ligger till grund för uttagningen på respektive vapen, ingår två 
världscuptävlingar i Europa. Till dessa betalar SvFF, förutom kostnaden för ledare, 
resebidrag för fyra aktiva, startavgifter individuellt samt lagstartavgift. Till en tredje 
världscuptävling, utanför svensk ranking, är strävan fullständig kostnadstäckning för 
den aktive. Avsikten är också att delta individuellt och i lag på EM och VM med 
kostnadstäckning för de aktiva. 
 
Ambitionshöjningen vad gäller träningsläger fortsätter. Målet är att erbjuda 
elitgrupper på respektive vapen 30 träningslägerdygn under säsongen. Till detta 
kommer fler läger med möjlighet att bjuda in en bredare grupp fäktare. Ett VM-
förberedande läger planeras också. 
 
För att bli uttagen till mästerskap och komma ifråga för bidrag krävs av den aktive att 
han eller hon deltar på alla aktiviteter som definieras som obligatoriska i 
uttagningskriterierna. Vidare krävs att träningen dokumenteras i Svenska 
Fäktförbundets träningsdagbok och att en uppföljningsbar tränings- och tävlingsplan 
finns. Ytterligare krav kan tillkomma från landslagsledningen. 
 
Grundverksamhet på florett och värja, juniorer och kadetter 
 
I svensk ranking på respektive vapen ingår två tävlingar i ECC (kadett) eller JVC 
(junior). Till dessa tävlingar finansierar SvFF ledare och pliktdomare. Om möjlighet 
till finns betalar förbundet även lagstartavgift och pliktdomare till tävlingarna. Till 
KJEM och KJVM betalar SvFF under 2017 för ledare samt lagstartavgifter. För KJVM 
betalar SvFF även startavgifter individuellt. Kvalgränsen för deltagande i KJVM är 
satt till 24 ECC-poäng (kadetter) och 8 JVC-poäng (juniorer), erövrade vid de två 
tävlingar i respektive kategori som ingår i svensk ranking. 
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Svenska Fäktförbundet arrangerar tre träningsläger per år, till vilka kadetter och 
juniorer inbjuds. För närvarande genomförs de på värja i samband med påsk, 
novemberlovet och mellandagarna och på florett i början av sommaren, i slutet av 
sommaren samt under jullovet. Dessutom arrangeras ett förberedelseläger inför 
KJEM/KJVM, gemensamt på båda vapnen.  
 
Resultatinriktad verksamhet 
 
För närvarande finns ingen fäktare som aktiv i SOK:s top- eller talangprogram. 
Emma Samuelsson ingår men har en paus under säsongen 2016–17. SvFF står berett 
att bygga vidare på de existerande grundsatsningarna för aktiva eller grupper av 
aktiva, som visar sig aktuella för mer prestationsinriktade satsningar. Bedömning 
kommer att göras utifrån den ekonomiska ställning förbundet har men också efter en 
bedömning av den aktives utvecklingsmiljö och hur satsningen passar in i förbundets 
grundverksamhet. SvFF kommer att ingå avtal om projekt endast under förutsättning 
att en tydlig, skriftlig överenskommelse med den aktives förening har upprättats om 
de förutsättningar som ska gälla för satsningen. 
 
SOK har annonserat ett nytt utmanarprogram från 2018.  
 
Organisation 
 
Styrelsen har fattat beslut om en ny organisation för landslagsverksamheten från 
säsongen 2017–18. Den innebär att den nuvarande landslagskommittén avskaffas till 
förmån för en organisation som präglas av anställd kompetens. Huvudansvaret för 
verksamheten kommer att ligga på en förbundskapten, tillsammans med en 
ledningsgrupp bestående av övriga anställda i landslagsverksamheten samt en 
styrelseledamot. Rekryteringen av den nya landslagsorganisationen ska ske under 
våren 2017. 
 
Ledarskap 
 
Ett projekt för att utveckla ledarskapet inom svensk landslagsfäktning genomförs 
under våren 2017. Utifrån en nulägesanalys ska en handlingsplan för att utveckla 
ledarskapet bland de anställda och andra ledare inom landslagsverksamheten 
fastställas och implementeras i den kommande landslagsorganisationen. 
 
Tränarutveckling 
 
Ständig utvecklingen av elitkompetensen av de svenska tränarna är en långsiktig 
prioritet. För att bygga på den reguljära instruktörsutbildningen prövades konceptet 
SPETS (Särskild Praktik för ElitTränare i Sverige) med lyckat resultat under 2016. 
SPETS är en vidareutbildning för tränare i samband med landslagens läger. Under 
2017 planeras tre SPETS-aktiviteter på värja och ambitionen är att starta en liknande 
verksamhet på florett. 
 
Fysträningsrådet 
 
Det nystartade fysträningsrådet har inlett en testverksamhet som innebär att 
samtliga landslagsaktiva kommer att testas två gånger om året enligt den så kallade 
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Fysprofilen. Ett program för rörlighetsscreening har också införts. Inför kommande 
säsong kommer Fysträningsrådet att delta som rådgivare i planeringsarbetet i syfte 
att optimera periodisering av träning och tävling. I den mån resurser och tillfälle ges 
kommer också rådgivnings- och utbildningsaktiviteter riktade till aktiva och tränare 
att genomföras. 
 
Styrdokument 
 
De dokument som styr träningsmängder, träningsmix, utbildning av fäktare och 
selektering av fäktare till SOK:s talangprogram (krav-/grenprofil, utvecklingstrappa, 
utvecklingstratt) kommer att ses över i samråd med SOK under 2017. Detta arbete 
kommer att samordnas med arbetet att dokumentera verksamheten i enlighet med 
RF:s riktlinjer. 
 
Utvecklingsmiljöer 
 
I samarbete med berörda föreningar och SDF inleds ett arbete med att förbättra 
miljön för vardagsträning för elitfäktare. Det gäller aktiviteter som gemensamma 
träningsgrupper över föreningsgränser, stöd till samordning och kompletterande 
stödfunktioner, förbättrad styrning av NIU-verksamheten samt samverkan med de 
strukturer som finns för att underlätta för aktiva att kombinera studier och idrott på 
elitnivå.  
 
Elitföreningsråd 
 
Ett elitföreningsråd med de föreningar som har ett särskilt intresse av framför allt 
seniorelit startas 2017. Rådet ska stödja samordningen mellan föreningarnas och 
SvFF:s ansträngningar för att utveckla en stark seniorelit och vara ett forum för 
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.  
 
Medicinskt stöd 
 
Under 2017 skapas ett medicinskt råd under förbundsläkaren med uppgift att 
utveckla medicinska kompetensen och stödet inom olika delar av 
landslagsverksamheten. Rådet får ansvar för att samordna förbundets insatser vid 
skador på landslagsaktiva, utveckla det medicinska stödet vid träning och tävling, 
kvalitetssäkring av styrdokument och tränings- och tävlingsprogram ut medicinsk 
synvinkel, nutrition samt dopingfrågor.  
 
Rekrytering till landslagsverksamheten  
 
Inför säsongen 2017–18 genomförs ett särskilt läger med den åldersklass som är 
nyblivna kadetter. Syftet med lägret är att introducera landslagsverksamheten och 
informera om hur främst kadett-, men även juniorverksamheten, är upplagd. Lägret 
erbjuds de aktiva till självkostnadspris. De tränare som har aktiva på lägret kommer 
att bjudas in på SvFF:s bekostnad och erbjudas ett program med utbildning och 
information i relevanta ämnen. 
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Domarverksamheten  

”Fäktningen inför framtiden” sid 19 - 20. 
 
 
Målbild 2022 
 
Svenska fäktdomares antal och kompetens har ytterligare ökat genom kvalificerad 
utbildning, fler domartillfällen och ett väl förankrat regelverk för domarna.  
 
Kvalificerade svenska domare finns i tillräckligt antal både vid tävlingar i och utanför 
Sverige. 
 
Fäktare och fäktledare ser domarkarriären som en attraktiv, naturlig och uppskattad 
framtidsuppgift. 
 
 
Under 2016 utökades domarkommissionens med en person, då Ulf Wikström valdes 
in. Därmed består kommissionen av tre personer.  
 
Ordföranden är adjungerad till förbundsstyrelsen. 
 
Det är förbundsstyrelsen som får förbundsmötets förtroende att leda verksamheten. 
Det är förbundsstyrelsen som ställs till svars vid förbundsmötet. Av det skälet måste 
kopplingen mellan styrelsens och kommittéer m.m. vara stark. Domarkommissionen 
ska inte vara något undantag från den regeln. 
 
Riktlinjer för domarutbildningen 
 
Antal licensierade domare har glädjande nog ökat det senaste året, från 175 under 
2015 till 210 under 2016. Under 2016 genomfördes flera domarkurser i samtliga 
vapen med efterföljande examination. 
 
En ny FIE-domare och fyra nya förbundsdomare tillkom under året, samtliga i florett. 
 
Drygt 21 procent av domarna är kvinnor och vad gäller antalet förbundsdomare är 
andelen kvinnor drygt 16 procent. 
 
Det finns en bred bas av distriktsdomare men det är fortfarande alltför få domare 
som fortsätter till förbundsdomare och/eller FIE-domare. Flera FIE- och 
förbundsdomare har låg eller ingen aktivitet vilket gör att det även i år har varit 
problem att tillsätta pliktdomare på JVC- och ECC-tävlingar framför allt inom florett. 
Med det ökade antalet förbundsdomare och domarkommissionens satsning på de 
konventionella vapnen ger hopp om bättre möjligheter redan under nästa 
verksamhetsår. 
 
Det minskande antalet mastertävlingar innebär färre möjligheter till examination 
men genom bra kommunikation mellan föreningar/SDF och domarkommissionen 
sker samordning av domarutbildningarna och examinationerna. 
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Det är viktigt att säkerställa en fortsatt utveckling av befintliga distriktsdomare för att 
höja kvaliteten generellt och få fram fler förbundsdomare och FIE-kandidater. Det är 
även önskvärt med flera domare som har licens på mer än ett vapen. Det är framför 
allt florettdomare som bör kunna ha möjlighet att även lära sig värja. 
 
Under året har domarkommissionen inlett ett samarbete med flera florett-klubbar i 
syfte att få fram fler domare och för att höja kvaliteten på dömandet. Resultatet har 
hittills varit positivt med bra respons från klubbarna och flera nya domare. 
Kommissionen har även samarbetat med de klubbar som under året har gjort en 
satsning på sabel där sex nya domare fått distriktsdomarlicens. 
 
Fokus kommer även att ligga på att skapa en enhetlighet i bedömning på särskilt 
florett då det råder viss oenighet mellan klubbarna. Satsning på fler FIE-domare 
inom florett samt samarbete med erfarna utländska domare ska förhoppningsvis 
bidra till en gemensam bedömningsgrund anpassad till internationell praxis. 
 
Även om andelen kvinnliga domare har ökat något fortsätter arbetet med att försöka 
öka andelen ytterligare. 
 
FIE-examination 
 
Under 2016 genomfördes en extra examination i London där vi fick en ny FIE-
domare i florett. Målet är att få ytterligare minst en FIE-domare under 2017, helst 
två, och med målet att få fler domare med FIE-licens i mer än ett vapen. 
 
IT-stöd 
 
Det nya systemstödet för domarregistrering samt uppföljning har tagits i bruk, även 
om några mindre problem återstår. Målet är att i början på 2017 ha tagit det i fullt 
bruk för att till slutet på säsongen 2016–2017 kunna använda det för att följa upp alla 
domaraktiviteter samt ta bort domare som inte har varit aktiva och att därmed 
använda domarregistret på fencing.se som bas. 
 
Viss manuell uppföljning kommer fortsatt att krävas för de tävlingar som av olika 
skäl inte inkluderar domarnas aktiviteter i rapportfilen, eller inte ens nyttjar 
tävlingsprogram för att hantera tävlingen. Kostnaden för möjlighet till manuell 
uppdatering av domarregistret bedöms för närvarande för dyr men insatsen bedöms 
vara liten. 
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Jämlikhet och jämställdhet 

”Fäktningen inför framtiden” sid 16 - 17. 
 
 
Målbild 2022 
 
Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och föreningar 
medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning oberoende av kön, 
social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell 
läggning eller etnisk bakgrund. 
 
Det ska vara lika naturligt för en flicka som för en pojke att börja fäkta. 
 
Ingen flicka ska uppleva att hon får mindre stöd än en pojke på motsvarande nivå. 
 
Kvinnor och män i förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser är 
representerade med hälften av vartdera könet i förbundsstyrelsen och minst 40 
procent i SDF-styrelser och föreningsstyrelser. 
 
Valberedningar på alla nivåer i svensk fäktning, utöver ordförande, består av lika 
antal kvinnor och män. 
 
 
Motiven för jämlikhet och jämställdhet 
 
Människors lika värde är det grundläggande motivet för jämlikhet och jämställdhet. 
Men motiven är fler och mer konkreta. 
 
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. 
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Svensk idrotts mål för jämställdhetsarbetet 
 
RF-stämman på våren 2011 antog mål för jämställdhetsarbetet inom den svenska 
idrottsrörelsen. Dessa mål omfattas också av Svenska Fäktförbundet. Här nedan 
följer en sammanfattning av målen. 
 
Övergripande mål 
 
Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla 
områden. 
 
Mål 
 
Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott. Det kräver att 
kvinnors och mäns idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att 
resurser fördelas rättvist. 
 
All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. 
Idrotten ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett 
positivt sätt. Om idrottsrörelsen lyckas med det kommer vi att få en idrott som är än 
mer utvecklande för både kvinnor och män. 
 
Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 
Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara 
representerade med minst 40 procent. På högre befattningar inom idrottsrörelsen 
bör målet vara detsamma. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter 
och värderingar tillvara och får påverka kvinnors och mäns idrott. 
 
Delmål 
 
Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2017 
 
• kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med 

minst 40 procent. 
• andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel 

generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller 
liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent. 

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

• andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 
40 procent 
– inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 
– vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
– vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
– vid SF:s landslagsverksamhet. 
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Nya mål vid RF-stämman 2017 
 
Allt för få förbund har lyckats nå de mål som RF-stämman beslutade 2011. Det gäller 
också Svenska Fäktförbundet. Svårast är det att nå målen för könsfördelningen bland 
de anställda och bland tränarna i föreningarna. 
 
Nya mål, ev. kombinerat med någon form av sanktion för de förbund som inte når 
målen, kommer att beslutas av RF-stämman i maj 2017. 
 
Styrelsen föreslår därför att förbundsmötet 2018 får ta ställning till de långsiktiga 
målen för jämställdheten inom Svenska Fäktförbundet, samtidigt som arbetet med 
konkreta åtgärder i förbund, SDF och föreningar intensifieras under 2017. 
 
Förslag från arbetsgruppen för 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 
 
Arbetsgruppen lämnade en rapport som skickades på remiss till föreningarna under 
hösten 2016. Förslaget här nedanför är baserade på svaren. 
 
Remissmaterialet, remisserna och en sammanställning av remisserna finns på 
följande länk: 
 
https://www.dropbox.com/sh/w571wngder80mo2/AABvugpsP7qk9IZlYixWLftma?dl=0 
 
Förbundsstyrelsens slutsatser 
 
Ett öppet och välkomnande klimat är grunden för framgång inom detta område. De 
föreningar som svarat på remissen vittnar om ett bra klimat men har också gett 
impulser till förbättringar. Det är viktigt, att föreningar, SDF och förbundsstyrelse på 
alla sätt bibehåller, vårdar och utvecklar en välkomnande kultur. 
 
Förbundsstyrelsens uppgifter är i första hand att starta och underhålla samtal om 
dessa frågor samt föregå med gott exempel. Valberedningen har också ett stort 
ansvar. Korta inslag om området på förbundets kurser är också angelägna. 
 
De konkreta uppgifterna är följande:  
 
1. Under 2016 har SvFF kommit överens med Parasportförbundet om att SvFF ska 

ha ansvar för rullstolsfäktning i Sverige och internationellt, även om 
Parasportförbundet fortsätter att vara formell medlem i det internationella 
förbundet IWAS. En ansvarig för svensk rullstolsfäktning har utsetts, och under 
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2017 planeras internationellt tävlingsdeltagande. Förhoppningen är att föreningar 
ska välja att ta in rullstolsfäktning på programmet och få igång rekrytering. 
 

2.  2016 blev Fäktklubben Prêt medlemmar i Svenska Fäktförbundet. Föreningen 
har sitt ursprung i ett projekt med fäktning för synskadade. SvFF bedömer att 
denna verksamhet är intressant och ser gärna en utveckling mot fler utövare. 
 

3. En jämställdhetspolicy för förbundet samt skisser till jämställdhetspolicy för 
föreningarna utarbetas under året. Med smärre förändringar bör dessa kunna 
fastställas och användas av föreningarna. Det skulle därmed göra det lättare för 
föreningarna att möta de krav på jämställdhet och jämställdhetspolicy som ibland 
ställs av kommunerna. 

 
4. Förbundsstyrelsen kommer under 2017 att ta initiativ till en ökad rekrytering av 

kvinnliga domare. Särskilt stöd till utbildning kommer att prövas. 
 
5. En ny enkät om jämställdheten genomförs under hösten 2017, och jämförelser 

görs med resultatet från enkäten 2014. 
 
Genom denna nya enkät finns bättre förutsättningar för att fatta beslut om målen 
för Svenska Fäktförbundets jämställdhetsarbete vid förbundsmötet 2018, sedan 
också RF-stämman 2017 har gett nya förutsättningar. 

 
6. Förbundsstyrelsen föreslår en stadgeförändring, så att Svenska Fäktförbundets 

stadgar kommer att innehålla samma formulering om jämställdhet mellan könen, 
som RF:s stadgar slår fast beträffande Riksidrottsstyrelsen, d.v.s. att nuvarande 
formulering om att ”förbundet ska eftersträva en jämn könsfördelning i 
styrelsen” ersätts av att ”antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan 
könen.” 

 
Åtgärder i föreningar och SDF 
 
Förbundsstyrelsen vädjar till samtliga föreningar att försöka uppnå följande mål: 
 
• Både kvinnor och män i förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser är 

representerade med minst 40 procent. 
 
• Valberedningar på alla nivåer i svensk fäktning, utöver ordförande, består av lika 

antal kvinnor och män. 
 
Om dessa mål uppnås kommer Svenska Fäktförbundet att ha en stor fördel, när RF:s 
jämställdhetsmål, fastställda av RF-stämman i maj 2017, under nästa år ska 
konkretiseras inom svensk fäktning. 
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Antidoping 

Fäktning anses inte vara i riskzonen för doping men kan inte stå utanför de regler 
som finns. Tvärtom borde det därför vara möjligt att hantera denna fråga på ett ännu 
bättre sätt än andra.  
 
Den viktigaste uppgiften är att informera föreningar och aktiva, så att alla vet var 
man kan hitta information om svenska dopingregler och vilka läkemedel/substanser 
som är tillåtna respektive förbjudna.  
 
Alla föreningar bör också ”vaccinera klubben” genom RF:s hemsida. Där finns mycket 
bra information om hur en dopingkontroll går till. Det är något som alla licensierade 
fäktare och deras ledare bör känna till, då de närsomhelst kan bli kontrollerade.  
 
Det är den enskilda fäktarens ansvar men föreningar och förbund måste ge 
information och vägledning. 
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Medicinska rådet 
 
Ett medicinskt råd skapas under året. Den medicinska kompetensen inom svensk 
fäktning inventeras. 
 
Avsikten är att bygga ett nätverk av medicinskt kompetenta personer runt om i landet 
för tävlingsverksamhet och/eller stöd.  
 
Det medicinska rådet bör också kunna ge stöd till aktiva fäktare och tränare genom 
råd och riktlinjer. Detta arbete har påbörjats genom förfrågningar till föreningar och 
genom ”Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin”. Information finns 
också på SvFF:s hemsida. Svar har kommit från flera olika yrkesgruppen och med 
geografisk spridning. Under verksamhetsåret kommer dessa personer att kontaktas 
för att stärka det medicinska rådet. 
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Internationellt engagemang 

Svensk idrott i världen 

RF-stämman 2015 antog internationella riktlinjer. Dessa internationella riktlinjer är 
styrande också för Svenska Fäktförbundets internationella arbete. Bl.a. gäller 
följande: 

1. Svensk idrott ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; 

2. Svensk idrott fullföljer sina internationella åtaganden vad avser olympiska spel, 
världsmästerskap, europamästerskap och liknande tävlingar av internationell 
karaktär oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska förbindelser med 
Sverige föreligger eller inte. Undantag ska göras för länder som är föremål för en 
bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet; 

3. RF uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. 
Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-
sanktion som är relevant för idrottsområdet. RF har då i uppgift att informera SF 
om så föreligger; 

4. SF ska verka för att de internationella specialidrottsförbunden ställer krav på 
arrangörsländer gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbara 
evenemang. Företrädare för svensk idrott bör i valet mellan arrangörsländer 
beakta ovanstående. 

Representation 

Svenska Fäktförbundet ska under året vara representerat vid följande internationella 
möten, kongresser och internationella tävlingar: 
 
• FIE Satellite världscup, värja SAF-pokalen och Rehbinderska Priset 2017, 14–15  

januari 2017, Stockholm 
• Mötesplats för internationella representanter 10–11 feb 2017. Kerstin Warvsten 

och Rolf Skuncke deltar. Samtliga kostnader täcks av RF 
• Möte om ECC (European Cadet Circus) 26 februari, Plovdiv, Bulgarien 
• European Veteran Fencing, kongress 24 maj, Chiavari, Italien 
• Malmö International, Nordiskmästerskap värja senior, 3–4 juni, Malmö 
• Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) valkongress 11 juni Tbilisi Georgien  
• Nordiska Fäktunionens kongress under september i Tallinn, Estland  
• Internationella Fäktförbundets kongress, november, i Dubai. 
• RF Internationella rådet, Ana Valero-Collantes deltar tre – fyra möten per år 
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Internationella representanter under 2017 är: 
 
• Internationella Fäktförbundet 

Pierre Thullberg, reglementskommissionen, 2008–2020  
 
• Europeiska Fäktkonfederationen 

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

Rådgivande grupp för internationella frågor 

Styrelsen avser att under 2017 bilda en rådgivande grupp för internationella frågor. I 
gruppen bör bl.a. ingå de företrädare för svensk fäktning som har olika 
förtroendeuppdrag i internationella organisationer.  
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Självfinansiering  

”Fäktningen inför framtiden” sid 17 – 19. 
 
 
Målbild 2020 
 
Svenska Fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad.  
 
Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och 
organisationer, som delar svensk fäktnings kärnvärden, uppskattar den breda 
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade tävlingar. 
 
 
Styrelsen kommer att ta initiativ för att skapa nya samarbeten efter OS-satsningen 
mot Rio. 
 
Kommunikation 
 
Nuläge 
 
Svensk fäktning utvecklas fortsatt positivt. Det finns dock en klar utmaning i att 
behålla duktiga unga fäktare in i seniorklasserna samt att locka fler till sporten: barn, 
ungdomar och vuxna. Det finns också ett behov av tydlig kommunikation kring den 
nya landslagssatsningen gällande planering, verksamhet, aktiviteter, mål och 
måluppfyllelse. En tydlig och transparent kommunikation är en av förutsättningar för 
framgång. Samtidigt måste de positiva kommunikationssatsningar som redan idag 
finns, fortsätta. Det gäller bl.a. hemsida, sociala medier, tävlingsrapportering, 
medierelationer mm. 
 
Idag är fencing.se Svenska Fäktförbundets primära kommunikationskanal. Det finns 
inga planer på att förändra detta. Fencing.se är huvudkanal för information om 
tävlingar, rankinglistor, regler, PM, möten, utbildningar osv. fencing.se förbättras 
ständigt. 
 
En annan prioritering är kommunikation via pressmeddelanden om viktiga svenska 
resultat och prestationer från tävlingar på högsta internationella nivå. Inlägg på 
sociala media är ett komplement till detta. 
 
Information till de som funderar på att börja fäkta eller som precis har börjat 
hanteras ofta på föreningarnas webb- eller facebooksidor. 
 
Det finns ett behov av att bättre spegla aktiviteterna inom svensk fäktning även kring 
ungdomstävlingar, läger och klubbaktiviteter. Det finns också ett behov av mer 
stödjande och inspirerande material för utövande fäktare om träning och tävling.  
 
Resurser saknas i stort sett för egen produktion av redaktionellt material på dessa 
områden.  
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För redaktionell bevakning av lokala och regionala aktiviteter är förbundet numera 
helt beroende av föreningars och tävlingars aktiva närvaro på Facebook, som 
möjliggör delning av intressanta bilder och nyheter med liten arbetsinsats. 
 
Målen  
 
Målet för 2020 är att den kommunikation som drivs av Svenska Fäktförbundet är 
fokuserad, effektiv och tydlig.  
 
Om det målet ska kunna uppnås måste ett antal åtgärder göras i samverkan mellan 
föreningar och förbund. 
 
För att kunna arbeta effektivt med förbundets relativt begränsade resurser är det 
viktigt att prioritera, och satsa på de aktiviteter som ger störst effekt. Det handlar i 
första hand om att höja ambitionen för kommunikationen till de viktigaste 
målgrupperna: Media, intresserad allmänhet och Fäktsverige. 
 
Ett mål för kommunikationsarbetet under 2017 är att utarbeta en 
kommunikationsplan som stöd för alla kommunikationsinsatser. 
 
Syftet med kommunikationsplanen är ge en enkel anvisning för förbundets 
kommunikationsarbete. Den ska även kunna bidra till föreningarnas kommunikation 
om svensk fäktning. 
 
Kommunikationsplanen ska fokusera på: 
 
• Tydlighet 
• Ökad medieexponering 
• Nya landslagsverksamheten 
• Svensk fäktnings kärnvärden: olympisk, nytänkande, glädje, jämställdhet och 

jämlikhet samt sportsmannaanda. 
 

Kommunikationsplanen ska bland annat innehålla följande: 
 

• Kommunikationsmål 
• Kommunikatonsplattform/Varumärkesplattform 
• Budskap 
• Kommunikationsstrategi, inklusive mediestrategi och kanalstrategi 
• Kommunikationsaktiviteter 
 
Kommunikationsplanen ska också innehålla indikatorer för att följa upp 
kommunikationsmålen.  
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Material och säkerhet 
 
Material-, reglements- och säkerhetskommittén kommer under 2017 att fortsätta 
med arbetet kring säkerhetsfrågorna, där bland annat en struktur för vapen- och 
utrustningskontroll vid tävling kommer vara en prioriterad fråga. Kommittén 
kommer även att bereda eventuella förslag till förändring av reglementet, som SvFF i 
så fall skickar till FIE-kongressen i slutet av 2017.  
 
Arbetet med att utveckla tävlingsorganisationen, både vad avser det praktiska såväl 
som digitala arbetet kommer under 2017 att falla under MRS. 
 
Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser är alltid en fråga som ständigt är 
aktuell för kommittén. Under våren 2017 kommer MRS-kommittén att lämna förslag 
till styrelsen om justeringar av tävlingsbestämmelserna, att träda i kraft den 1 juli 
2017.  
 
Under hösten kommer även skriften ”Råd om säkerhet m.m.” att ses över. 
 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration  

Licenssystemet på fencing.se, som är kopplat till Ophardts tävlingsadministrativa 
system, har en central roll i all tävlingsverksamhet inom svensk fäktning.  
 
Under 2017 kommer Ophardt Team att presentera en helt ny version av sitt 
tävlingsadministrativa system, förmodligen efter sommaren. SvFF kommer att följa 
arbetet och försöka få till stånd en så bra lösning som möjligt för svensk fäktning.  
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Förslag till budget för 2017  

Den föreslagna budgeten för 2017 är underbalanserad och slutar i en budgeterad 
förlust på 220 000 kronor. Styrelsen bedömer att det är motiverat att tillsätta 
resurser så att grunddragen i den nya strategin för landslagsverksamheten kan 
genomföras helt under 2017. Inför 2018 kommer, allt annat lika, intäkterna att 
behöva öka med minst 100 000 kronor för att samma verksamhet ska kunna 
genomföras utan förlust.  
 
Det har vidare bedömts lämpligt att samla föreningar och distrikt till en årsmöteshelg 
över två dagar, vilket medför högre kostnader än 2016 då årsmöte och 
verksamhetskonferens genomfördes under en dag. Vid flera tidigare tillfällen har 
verksamhetskonferens och förbundsmötet genomförts under två dagar. 
 
 
Budgeten för landslagsverksamheten, och i någon mån Förbundsutveckling, har 
påverkats av de förändringar som förutses i landslagets verksamhet. Då det samtidigt 
är önskvärt att årsmötet kan jämföra utfallet 2016 mot budgeten kan framställningen 
vara förvirrande. Några budgetrader kan också vara missvisande. Till detta kommer 
att styrelsen justerat budgeten på grund av ändrade förutsättningar under 2016 vilket 
framgår av kolumnen längst till höger.  
 
Det finns anledning att göra några klarlägganden. 
 
Budgeten för enskilda landslag (värja damer och herrar, florett damer och herrar, 
värja juniorer och kadetter, florett juniorer och kadetter) innehåller numera endast 
kostnader för tävlingsdeltagande på internationella tävlingar i enlighet med vad som 
beskrivs i verksamhetsplanen. Kostnader för mästerskap och träningsläger ingår inte.  
 
Kostnader för elitmiljöer, fysträningsråd, ledarskapsutveckling, medicinskt råd, NIU 
och Sport Campus Sweden finns budgeterade i posten Idrottsutveckling under 
rubriken Förbundsutveckling.  
 
Vid nästa förbundsmöte kommer strukturen i budgetförslaget med all sannolikhet att 
vara enklare.  
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  2017 2017        2017 2016   2016  jun 2016 

  

                 
Budget 
intäkter 

  Budget         
kostnader 

           Budget                   
resultat        

     Utfall     
resultat 

   Budget    
resultat 

Rev budget 
res 

Basverksamhet          
SF-stöd 1 841 000  1 841 000 1 666 000 1 666 000 1 666 000 
Föreningsavgifter 100 000  100 000 98 800 100 000 100 000 
Försäljningsintäkter 25 000  25 000 36 785 25 000 25 000 
Räntenetto – – – -442 0 0 
Kansli och förvaltning 120 000 -1 200 000 -1 080 000 -935 249 -810 000 -810 000 
Styrelse, VU  -80 000 -80 000 -98 457 -80 000 -100 000 
Årsmöte  -230 000 -230 000 -58 417 -35 000 -60 000 
fencing.se  -35 000 -35 000 -28 825 -30 000 -35 000 
Information och media  -20 000 -20 000 -13 059 -20 000 -20 000 
Internationella engagemang 64 000 -94 000 -30 000 -46 160 -30 000 -30 000 

Belöningar  -12 000 -12 000 -5 781 -12 000 -12 000 

Avskrivningar  -20 000 -20 000 -17 638 -20 000 -20 000 

Kostnad sålda varor  -15 000 -15 000 -31 522 -15 000 -15 000 

SUMMA 2 150 000   -1 706 000   444 000   566 035   739 000   689 000   

Förbundsutveckling          

Utvecklingsstöd  1 170 000  1 170 000 785 000 647 000 785 000 

Stimulansprojekt Norrland 250 000 -250 000 0 – – – 

Stimulansprojekt reg och lokala konf 100 000 -100 000 0 27 614 0 0 

Stimulansprojekt enligt Idrotten Vill – – – 50 000 0 50 000 

Personalkostnader IL och utbildning  -520 000 -520 000 -305 426 -420 000 -420 000 
Utbildning  -400 000 -400 000 67 040 -100 000 -100 000 
Utveckling LiTAS, fencing.se 20 000 -40 000 -20 000 -17 450 -40 000 -40 000 
Utveckling fencing.se  – – – – – 
Idrottsutveckling  -170 000 -170 000 -183 039 -30 000 -60 000 
NIU  – – – – – 
Övrig förbundsutveckling 40 000 -100 000 -60 000 -17 672 -50 000 -88 000 

SUMMA 1 580 000   -1 580 000   0   406 067   7 000   127 000   

Tävlingsverksamhet          
Tävlingslicenser 420 000 -55 000 365 000 298 450 325 000 325 000 
Pliktdomare  -125 000 -125 000 -143 038 -105 000 -125 000 
Dopingkontroller mm  – – 0 -8 000 -15 000 
Medlemsförsäkring  -35 000 -35 000 -33 600 -35 000 -35 000 
Domarkommissionen  -35 000 -35 000 -25 084 -25 000 -35 000 
Veteranverksamhet  -3 000 -3 000 939 -3 000 -3 000 
Kalendergruppen  -3 000 -3 000 0 -3 000 -15 000 
Mästerskapsmedaljer  -15 000 -15 000 -17 767 -15 000 -3 000 
LiTAS  -45 000 -45 000 -40 181 -45 000 -45 000 
MRS-kommittén   -3 000 -3 000 – – – 

SUMMA 420 000   -319 000   101 000   39 719   86 000   49 000   
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Landslag: Utvecklingsverksamhet             
Landslagsstöd RF 500 000  500 000 480 000 480 000 480 000 
Stimulansstöd landslag 200 000  200 000 – – – 
Landslagsorganisation  -610 000 -610 000 – – – 
Träningslägerverksamhet  -300 000 -300 000 – – – 
Deltagande i mästerskap  -150 000 -150 000 – – – 
Värja juniorer och kadetter  -50 000 -50 000 -103 994 -113 000 -126 000 
Florett juniorer och kadetter  -50 000 -50 000 -103 008 -99 000 -112 000 
Sport Campus Sweden – – – -25 000 -48 000 -48 000 
Träningssammandragningar – – – 0 -80 000 0 
Utmanarprojekt SOK värja – – – 27 951 20 000 0 
Utmanarprojekt SOK florett – – – 14 278 10 000 0 
Utmanarläger – – – 0 -40 000 -40 000 
Övr kostnader landslag  -25 000 -25 000 -30 420 -10 000 -20 000 
Hotell, startavg, domaravg mästerskap 150 000 -150 000 0 -6 791 0 0 

SUMMA 850 000   -1 335 000   -485 000   253 016   120 000   134 000   

Landslag: Värja seniorer          
Topp- och talangstöd SOK damvärja – – – 490 000 1 136 364 490 000 
Sponsorintäkter – – – 69 656 149 000 100 000 
Värja seniorer damer och herrar  -140 000 -140 000 -753 319 -1 560 364 -865 000 

SUMMA 0   -140 000   -140 000   -193 663   -275 000   -275 000   

Landslag: Herrvärja seniorer          
Extra landslagsstöd värja – – – 230 000   230 000 
Topp och talangstöd SOK HV – – – 0 0 0 
Totalkostnader topp och talangstöd HV – – – 0 0 0 
Träning och tävling HV sen  inkl 
grenled – – – -576 963 -450 000 -680 000 

SUMMA 0   0   0   -346 963   -450 000   -450 000   

Landslag: Florett seniorer          
Träning och tävling HDF sen  inkl 
grenled  -140 000 -140 000 -241 903 -227 000 -237 000 

SUMMA 0   -140 000   -140 000   -241 903   -227 000   -237 000   

TOTALSUMMA 5 000 000   -5 220 000   -220 000   482 308   0   37 000   
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Förslag till budget för 2018  
 
Svenska Fäktförbundet stadgar slår fast, att förbundsmötet ska fatta beslut om 
”styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive 
nästkommande verksamhetsår. 
 
Styrelsen har övervägt att lämna ett stadgeförslag till förbundsmötet om att ta bort 
kravet på att lämna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår, d.v.s. 2017 i 
det här fallet. Kravet är ovanligt i svenska idrottsorganisationer. 
 
Skälet är enkelt. Det är helt omöjligt att lämna ett förslag till budget med någon form 
av säkerhet. Besked om stöden från RF och från SOK, som är helt avgörande för 
intäkterna, kommer på senhösten året innan. 
 
Å andra sidan är tanken med paragrafen, att förbundsmötet ska kunna ha en mer 
långsiktig diskussion. Det är värdefullt. 
 
Styrelsen vill därför föreslå, att budgetförslaget för 2016 används som en 
utgångspunkt för mer långsiktiga ekonomiska diskussioner. En kort föredragning 
kommer också att göras av styrelsens företrädare om de mer långsiktiga frågorna.
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Bilaga  

Handlingsplaner  
Här nedanför finns en del av de åtgärder som bl.a. föreslås i programmet ”Fäktningen inför framtiden” och i verksamhetsplanen för 
2017. De skulle kunna kallas ”gemensamma grundaktiviteter.” I kolumnerna för SDF och föreningar finns skisser till 
verksamhetsplaner, som kan medverka till att förbund, SDF och föreningar arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Det är 
viktigt att SDF och föreningar värderar och utvecklar de åtgärderna i de egna verksamhetsplanerna. 

Föreningsutveckling 

Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF (ombud fäktning) Åtgärder i föreningarna 
 

Följa utvecklingen i SDF och föreningar, 
förmedla stöd till svagare föreningar samt 
initiera en sammanhållen 
verksamhetsplanering i SDF och 
föreningar (skisser till 
verksamhetsplaner). 
 
Säkerställa att ombud fäktning finns och 
engageras i varje RF-distrikt, som inte 
omfattas av fäktningens SDF. 
 
 
 
 
Särskilda insatser för att stimulera 
arbetet i Norrland och Mellansverige. 
 
Stöd från Idrottslyftet för rekrytering och 
för speciella insatser för flickor och i 

Stödja samverkan mellan föreningarna 
för att bl.a. ge impulser till konkreta 
verksamhetsplaner, så att programmet 
”Fäktningen inför framtiden” blir 
verklighet. 
 
 
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. 
 
Särskilt arbete enligt plan för Norrland 
och Mellansverige. 

Årlig verksamhetsplan utarbetas, där 
förbundets mål, verksamhetsplaner och 
nyckeltal följs upp med bedömningar av 
de egna möjligheterna att bidra till 
förverkligandet. 
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områden med många barn och ungdomar 
från andra länder. 
 
 
Sprida information om lyckade insatser 
för att rekrytera äldre målgrupper. 
 

Rekrytering och speciella insatser för 
flickor och i områden med många barn 
och ungdomar från andra länder. 
 
Rekrytering av äldre nybörjare och 
veteraner. 

 
Utbildning  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Central samverkan med SISU. 
 
 
 
 
Utbildningskalender på senvåren. 
Information om utbildningarna. 
 
 
 
Stöd för fäktgymnasier, central 
samordning och administration av dessa 
m.m.  
 
 

 
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. 
 

 
Regelbunden dialog med SISU regionalt 
och lokalt om möjligheter till olika former 
av stöd för utbildningsinsatser i 
föreningen. 
 
Utbildningsansvarig utses i styrelsen. 
Utbildningsregister och plan för 
utbildningen av enskilda ledare och 
framtida ledare. 
 
Pröva möjligheterna att starta 
fäktgymnasium på orten, alternativt i 
samverkan med andra föreningar på 
annan ort. 
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Ungdomsfäktningen 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, 
bl.a. med stöd från Idrottslyftet. 
 
Kraftfull satsning på Svenska 
Fäktförbundets 
ungdomsledarutbildningar. 
 
Stödja försök, t.ex. medel från 
Idrottslyftet, med förändrade 
tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
 
 
 

 
Fler regionala ungdomstävlingar och 
läger. 
 
Stöd och rekrytering till förbundets 
ungdomsledarutbildningar. 
 
 
Pröva förändrade tävlingsformer i barn- 
och ungdomsfäktningen, så att deltagarna 
får fäkta mycket mot så jämnt motstånd 
som möjligt. 
 

 
Fler lokala läger och engagemang i 
regionala läger och tävlingar. 
 
Rekrytering av föräldrar och fäktare till 
ungdomsledarutbildningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
Pröva möjligheterna för barn och 
ungdomar att kombinera utbildningen 
med fäktningen genom bl.a. 
läxläsningsrum, läxhjälp och mellanmål. 
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Tävlingsverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Handbok för tävlingsarrangörer 
utarbetas. 
 
Kurs för tävlingsarrangörer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deltagande i kurs för arrangörer. 
 
Planera och genomföra 
distriktsmästerskap. 

 
 
 
 
Deltagande i kurs för arrangörer. 

 
Landslagsverksamheten 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Program för läger, utbildning och 
tävlingar. 
 
 
Läger som samlar fäktarna i olika 
åldersklasser bl.a. för att låta de yngre 
stimuleras av de äldre och allra bästa. 
 
Nyckeltal för landslagsverksamheten 
utvecklas. 
 
Vidareutbildning för tränare i samband 
med landslagens läger. 

 
Initiera samlingar med tränare. 
Gemensam träning med t.ex. de bästa 
juniorerna och kadetterna från flera 
föreningar. 

 
Obligatorisk närvaro för de tränare som 
bjuds in till läger och konferenser. 
 
 
Deltagande i obligatoriska landslagsläger. 
 
 
 
Fastställda nyckeltal realiseras. 
 
 
Deltagande i vidareutbildningen. 
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Utveckling av tester enligt fysprofilen. 
 
 

 
Tester av de landslagsaktiva. 

 
Jämlikhet och jämställdhet 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Samtal om Svenska Fäktförbundets 
kärnvärden vid förbundsmötet och 
verksamhetskonferenser.  
 
 
Dialog med valberedningen. 
 
 
 
Föreningsenkät om andelen kvinnor samt 
uppföljning och redovisning. 
 
Särskilt arbete med handlingsplaner för 
att förbättra rekryteringen av flickor och 
av kvinnliga tränare. 
 
Betoning av hela arbetet för jämlikhet, 
inte endast mellan könen, i tal och skrift. 
 
En jämställdhetspolicy utarbetas som 
bl.a. stöd till föreningarnas arbete. 
 

 
 
 
 
 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 

 
Samtal om Svenska Fäktförbundet 
värderingar vid träffar med fäktare och 
föräldrar (Programmet ”Fäktningen inför 
framtiden.”) Stödja det öppna klimatet. 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 
Svar på föreningsenkät. 
 
 
Särskilt fokus på rekrytering av flickor. 
Särskild uppmärksamhet på barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund. 
 
 
 
 
Samtal om och fastställande av 
föreningens jämställdhetspolicy. 
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Självfinansiering och kommunikation  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till Svenska 
Fäktförbundet samt aktiva 
motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
Ambitionen att teckna sponsoravtal som 
också omfattar möjligheter för 
föreningarna. 
 
Kommunikationsplan utarbetas och 
förankras i SDF och föreningar. 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till SDF samt 
aktiva motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
 
 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till föreningen 
samt aktiva motprestationer som ger 
offentlig uppmärksamhet. 
 
 
Ev. motprestationer och möjligheter som 
led i avtal som omfattar både central och 
lokal nivå. 
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Domarverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
Särskilda planer för att rekrytera fler 
kvinnliga domare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planera och genomföra regionala 
domarutbildningar med särskilt fokus på 
kvinnliga domare. 
 

Samtal med föräldrar och fäktare om 
”domarkarriären”. 
 
Kartläggning av intresset samt plan för 
rekrytering av nya domare och 
utbildning, både av nya och äldre domare. 
Särskilt fokus på fler kvinnliga domare. 
 
Tävlingsarrangörers ansvar för domarna 
(handbok för tävlingsarrangörer). 
 
Ökat ansvar för tävlingsarrangörer att 
utbilda egna domare.  

 

 


