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Strategiska initiativ 
 

Måste vinna-match Mål 2028 Strategiska initiativ 
1. Locka och behålla 

idrottstalanger 
• Antalet medlemmar 7-10 år 

ska öka med 10 % per år 
• Antalet medlemmar 10-15 

år ska öka med 10 procent 
per år 

2019-28 
1.1 Ny syn på träning: Utveckla barnkoncept 6-7 år 
1.2 Strategi för att rekrytera tonåriga idrottare som vill 

byta idrott 
1.3 Se över kostnadsbilden för svenska fäktare 

2. Fler föreningar med 
attraktivt erbjudande 
till fäktare av alla 
kategorier – elit och 
bredd 

• 15 000 svenska fäktare 
• Gemensam stark 

ledarkultur 

2018 
2.1 Genomföra Svensk Fäktnings ledarutbildning i stor skala 
2.2 Utveckla strategi för ”Fäktinstruktör – ett drömyrke” 
2.3 Fler och starkare föreningar 
2019-28 
2.4 Utveckla föreningarnas funktioner för ledning och 

förvaltning  
2.5 Ny syn på träning: Utveckla vardagsfäktningen 

3. Utveckla attraktiva 
nationella och 
regionala 
tävlingssystem 

• 3 000 licenser 
 

2018 
3.1 Ny syn på tävling: Utveckla nya tävlingsformer 
3.2 Optimera Svensk ranking och uttagningssystem 

 
4. Ständigt förbättra 

medaljplattformen 
• Alla fäktare i satsning 

erbjuds alla meningsfulla 
former av individstöd 

2018 
4.1 Utveckla och erbjud alla meningsfulla former av 

individstöd till elit, först till seniorer sedan för juniorer 
och kadetter 

4.2 Etablera konstruktiva samarbeten med andra idrotter 
och utländska fäktförbund. Prioriterat är bättre regler för 
OS-kval och good governance 

5. Skapa föreningar med 
uthållig förmåga att 
utveckla fäktare till 
världselit 

• Sex föreningar med så 
omfattande verksam-het att 
man har eko-nomisk styrka 
och kompetens att utveck-
la elitfäktare till världselit 

2018 
5.1 Utveckla och pröva strategi för världselitföreningar 

6. Göra Svensk Fäktning 
till ett starkt 
varumärke 

• Bästa idrott på 
kommunikation 

• God och effektiv förvaltning 

2018 
6.1 Implementera varumärkesplan  
6.2 Tillhöra de ledande idrotterna i Sverige vad gäller ”good 

governance” 
7. Få alla i Svensk 

Fäktning att leva våra 
värderingar 

• Svensk Fäktnings 
värderingar är djupt 
förankrade hos alla som är 
verksamma inom Svensk 
Fäktning och ledarna visar 
vägen. 

2018 
7.1 Kommunicera och förankra våra värderingar 
2019-28 
7.2 Regelbundet reflektera över och mäta hur väl 

förankrade värderingarna är 

8. Skapa uthållig 
resursförsörjning: 
Kompetens, intäkter 
och buffert 

• Årsbudget 15 mkr 
• 1 000 ledare som 

genomgått svensk 
Fäktnings ledarutbildning 

• Eget kapital motsvarande 
30 % av omsättningen 

2018 
8.1 Skapa sponsorsamarbeten i enlighet med sponsorstrategi 
8.2 Förbättra kompetensförsörjningen 
2019-28 
8.3 Öka intäkterna från andra källor än bidrag och 

sponsring 
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Om verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen nedan innehåller de strategiska initiativ 
som avses bli föremål för aktiviteter under 2018. De initiativ 
där ingen verksamhet planeras under 2018 är inte 
omnämnda. 

Uppföljning 
Strategi för svensk Fäktning 2028 samt nedanstående 
verksamhet ska följas upp varje år gentemot årsmötet genom: 
 

• Beskrivning av genomförd verksamhet i 
verksamhetsberättelsen 
 

• Uppgifter om av årsmötet beslutade nyckeltal i 
verksamhetsberättelsen  

 
Nyckeltal 

• Antal medlemmar i förbundets föreningar 
• Antal licenser 
• Antal LOK-aktiviteter 
• Totalt LOK-stöd 
• Antal föreningar 
• Andel av nybörjare som finns kvar i fäktningen fem år 

senare 
• Antal heltidstjänster som tränare inom svensk 

fäktning 
• Antal svenska seniorlag topp 16 på världsrankingen 

närmast föregående avslutade säsong 
• Antal seniorer rankade topp 100 på världsrankingen 

närmast föregående avslutade säsong 
• Antal seniorer rankade topp 32 på världsrankingen 

närmast föregående avslutade säsong 
• Totalt antal tränare med instruktörsutbildning i 

föreningar 
• Antal utbildade steg 1-, 2- och 3-instruktörer per år 
• Antal utbildade organisationsledare per år
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2.1 Genomföra Svensk Fäktnings ledarutbildning i stor 
skala 
Syfte och målsättningar 

• Modernisering och kompetenshöjning av ledar- och tränarskapet för att uppnå överordnade 
mål. 

• 2028 genomsyrar en modern ledarkultur svensk fäktning. 
 
Nuläge 
Idag finns ingen utpräglad gemensam svensk fäktmodell eller filosofi kring tränar-/ledarskap-
et som är i samklang med övergripande mål och värderingar. Det har inneburit att det finns 
många ”påvar som kör sitt eget race” i tron på det rätta. Dessutom råder en ”vi och dom” anda 
där kommunikation och samverkan kan bli mycket bättre. 
 
Insikter: 

• För att inte gissa vad som krävs på världsnivå behöver vi ta reda på hur det är, dvs ta fram en 
kravanalys och skapa en ”röd tråd” samt kommunicera den inom svenska led. 

• Ledar- och tränarskapet ska formas utifrån en svensk kultur och utifrån svensk fäktnings mål 
och värderingar, med insikt om vad som krävs på världsnivå. 

• Vi vill ha fäktare som får ett livslångt fäktande och fäktare som tar medaljer på världsnivå. När 
god attityd, samverkan och bra ledarskap inte bara sägs och skrivs utan förverkligas kommer 
det vara möjligt. 

• För att lyckas är det en förutsättning att en gemensam grundsyn i tränar- och ledarskapet 
genomsyrar svensk fäktning. 

• Kompetenshöjning och modernisering av tränar- och ledarskapet behöver genomföras. Vi vill 
ha ledare som har självinsikt, har lust på ständig utveckling, har ett värdebaserat ledarskap, 
har förmåga att motivera och utveckla atleter både på individnivå som i lagsammanhang, är 
goda pedagoger, har förmåga att samverka och kommunicera osv. 

• Sverige som liten fäktnation måste samverka och bli bättre på kommunikation. 
• Försörjning av ledare och tränare ska dessutom ses över och stimuleras. När vi är många som 

vill, blir bördan mindre. 
Milstolpar 
2018 • Landslagsledarteamet har genomgått gemensam ledarutbildning 

• Elittränare och elitföreningsrådet har genomgått grundkurs i ledarskap
  

• Kravanalys och ”röd tråd” är framtagen där ledarskapsdelen tydliggörs 
2020 • Generell ledarpolicy är framtagen och implementerad i alla led.  

• Föräldrar till fäktare har erbjudits föreläsning/workshops vid flera tillfällen 
• Befintliga utbildningar är uppdaterade och moderniserade 
• Utbildning för utbildare/instruktörer är genomförd och hålls därefter levande 
• Utvecklat mentorskap till tränare/ledare finns. 
• Generell ledarpolicy är framtagen och implementerad i alla led.  
• Föräldrar till fäktare har erbjudits föreläsning/workshops vid flera tillfällen 
• Befintliga utbildningar är uppdaterade och moderniserade 
• Utbildning för utbildare/instruktörer är genomförd och hålls därefter levande 
• Utvecklat mentorskap till tränare/ledare finns. 

2018-
28 

• Ledarutbildningar för olika målgrupper ordnas 
• Återkommande nätverksträffar/forum för ständig utveckling 

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • Landslagsledarteamet genomför ledarutbildning 
Höst • Landslagsledarteamet har två separata dagar för fortsatt utveckling 

• Elittränare och elitföreningsrådet grundkurs i ledarskap och värdegrund, 2 dagar 
• En generell ledarpolicy med kravanalys processas fram under året och skrivs ner 
• Ledarpolicyn får inflytande på övriga utbildningar  
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2.2 Utveckla strategi för ”Fäktinstruktör – ett drömyrke” 
Syfte och målsättningar 

• Fäktinstruktör är ett yrke som unga uppfattar som ett realistiskt och attraktivt framtidsyrke 
när de gör viktiga livsval.  

• De som väljer att utbilda sig till fäktinstruktörer har tillgång till en tydlig utbildningsväg som 
ger kunskaper, insikter och manuella färdigheter som förbereder för ett yrkesliv av ständig 
utveckling med alternativa karriärvägar (föreningstränare, personlig tränare, landslagstränare, 
landslagsledare) 
 
Nuläge 
Professionella instruktörer är förhållandevis lågt betalda. Antalet arbetstillfällen, i synnerhet 
på heltid i Sverige är lågt. Det finns ingen tydlig nationell utbildningsväg till yrket 
fäktinstruktör och inga tydliga kriterier för vilken kompetens en professionell fäktinstruktör 
ska ha.  
 
Insikter: 

• Kompetenta fäktinstruktörer i föreningar är den viktigaste faktorn för en positiv utveckling i 
svensk fäktning 

• Nivån på fäktinstrutörerna bestämmer på lång sikt svensk landslagsfäktnings möjligheter att 
vara framgångsrik i 

• Svenska Fäktförbundet har erhållit stöd för att ta fram en ny utbildningsplan under 2018 
• Det finns starka traditioner om instruktörsutveckling inom fäktning 
• Kunskapen om vad som måste göras för att förverkliga målen inför 2028 är för närvarande 

låga 
• Samarbeten med andra nationella fäktförbund är en fråga 
• Förutom utbildning är organisations- och intäktsutveckling i föreningar och förbund en viktig 

förutsättning för måluppfyllelse för att skapa goda arbetsgivare och bra arbetsförutsättningar 
för instruktören 
 
Milstolpar 
2018 • Utbildningsplan för steg 1-3 presenteras 
2019 • En övergripande flerårig handlingsplan som tar upp alla relevanta aspekter på 

strategin för att uppnå måluppfyllelse fastställs. 
• Den nya instruktörsutbildningen steg 1-3 implementeras 

2019-
28 

• Handlingsplanen förverkligas 

 
Aktiviteter 2018: 
Mars-
maj 

• En arbetsgrupp och en arbetsplan för arbetet med utbildningsplan steg 1-3 

Maj-
nov 

• Arbetsplanen genomförs 

Dec • Den nya utbildningsplanen publiceras 
• Inbjudan till instruktörskurser 2019 publiceras  
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2.3 Fler föreningar med attraktivt erbjudande 
Syfte och målsättningar 
2028 

• 100 föreningar 
• 15 000 medlemmar 
• Hälften av de som börjar fäkta ska finnas kvar i verksamheten efter fem år 

 
Nuläge 
Idag finns ca 55 föreningar med totalt ca 6000 medlemmar. Hur många av dessa som är aktiva 
fäktare är svårt att uppskatta men en indikation kan man få av att antalet licenser är ca 900. 
Det ger ett snitt på ca 50 medlemmar per förening och 16 tävlingslicenser. Det är dock ingen 
normalfördelning kring dessa snittvärden, som dras upp av ca 5 föreningar med många 
medlemmar och licenser. Mer än hälften av föreningarna har färre än 50 medlemmar och 
mindre än 10 licensierade fäktare. I en internationell jämförelse ser man att svenska 
föreningar är små jämfört med de i länder med framgångsrika landslag. 
  
Insikter: 

• För att nå målen 2028 måste både fler föreningar startas och men framförallt existerande 
föreningar växa. 

• Tillgång till tränare med rätt kompetens är en nyckelfaktor.  
• Med många små föreningar är det svårt att få till den kritiska massa av fäktare på den enskilda 

föreningen som behövs för att utveckla elitidrottare. De har också svårt att erbjuda det stöd 
kring fysträning etc 

• Ett ökat antal utövare per förening ställer ökade krav på professionalitet inte bara i träning 
utan också i hantering av medlemmar, ekonomi och förvaltning. God ekonomi är en hörnsten i 
en förening. Ökade ambitioner kräver strategisk planering och professionell hantering och 
uppföljning. 

• Med få licensierade fäktare är det svårt att bedriva utvecklande regional verksamhet på 
tävlingsnivå på ungdomsnivå. Fungerande regionala tävlingar är en nyckel till att sänka 
tröskeln för ungdomar att börja tävla.  

• Svenska Fäktförbundet har erhållit stöd för att ta fram en strategi för föreningsutveckling 
under 2018 
 
Milstolpar 
2018 • En strategi för föreningsutveckling 2019-2028 fastställs 
2019-
28 

• Handlingsplanen förverkligas 

 
Aktiviteter 2018: 
Mars-
maj 

• Kartlägga föreningar i Svensk Fäktning utifrån data om medlemmar och licenser. 
• Identifiera föreningar med potential att växa och inled dialog 

 
Maj-
nov 

• Föreningsstrategin utvecklas och ställs samman 
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3.1 Ny syn på tävling: Utveckla nya tävlingsformer 
Syfte och målsättningar 

• Identifiera nya tävlingsformer som bättre tillgodoser de behov och önskemål hos olika 
kategorier av fäktare 
 
Nuläge 
Tävlingsformer kan delas in i två delar: tävlingssystem (reglerna som bestämmer vilka 
matcher som fäktas och hur matchresultaten skall omvandlas till slutresultat) samt 
kringarrangemangen runt tävlingen. För de allra flesta tävlingar är kringarrangemangen 
obefintliga, även om undantag finns. Vad gäller tävlingssystem är den helt dominerande 
formen i Svensk Fäktning en eller två pouleomgångar, följt av en rak DE, något som används i 
alla stora tävlingar utom de så kallade ”marorna”. 
 
Insikter: 

• Det nuvarande tävlingssystemet är väl känd och inarbetad och har ett flertal fördelar. 
o Det finns mjukvarustöd och den är beräkningsmässigt enkel 
o Den garanterar att alla deltagare får fäkta åtminstone några matcher och ger få 

irrelevanta matcher – i nästan alla matcher är det så att bägge fäktarna har chans till 
avancemang 

o Den garanterar en allt avgörande final i slutet – bygger ett crescendo 
• Det nuvarande tävlingssystemet har också ett antal nackdelar:  

o Det blir många ojämna matcher, särskilt i poulerna och de första DE-omgångarna 
o De sämre fäktarna får mycket få möjligheter att möta överkomligt motstånd och De 

allra bästa fäktarna spenderar mycket tid på att fäkta mot ej utmanande motstånd 
o En enskild poule kan dra ut på tiden och sinka hela klassen i de sista DE-omgångarna 

blir det få matcher, och pisterna utnyttjas inte fullt ut 
o Sena strykningar och fäktare som bryter under poulen leder till omarbete för 

tävlingsledningen 
• En del av kringarrangemangen runt tävlingar kommer att påverkas av det arbete som har 

initierats på marknadssidan inom Svnsk Fäktning. 
 
Milstolpar 
2018 • Testtävling med annat tävlingssystem ”Colley-Gustafsson” i Malmö 

• Plan för hur kringarrangemangen inom svensk fäktning ska förbättras  
2019 • Handlingsplaner implementeras 
2018-
28 

• Kontinuerlig förbättring av tävlingssystem och kringarrangemang 

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • Genomförande och utvärdering av testtävling (maj-juni) 

• Omvärldsanalys och undersökning om kringarrangemang fäkttävlingar 
Höst • Handlingsplan för det fortsatta arbetet med tävlingssystem 

• Handlingsplan för det fortsatta arbetet med kringarrangemang  
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3.2 Optimera Svensk ranking och uttagningssystem  
Syfte och målsättningar 

• Att klarlägga hur olika delar av svensk fäktsport påverkas av hur rankingsystem och 
uttagningsprinciper är utformade.  

• Att identifiera målkonflikter och hur dessa ska lösas 
• Att ta fram en långsiktig plan för hur rankingsystem och uttagningsprinciper ska utvecklas. 

 
Nuläge 
Idag finns svensk ranking för kadetter, juniorer, seniorer och de olika veteranåldrarna. 
Uttagningen till mästerskap sker med utgångspunkt i Svensk ranking men hur stor roll denna 
ranking spelar varierar mellan olika åldrar.  
 
Insikter: 

• Uttagningar måste upplevas som transparenta och rättvisa för de aktiva, deras tränare och 
föreningar. 

• Hur samspelet mellan ranking och uttagning fungerar har stor betydelse för de aktivas 
säsongsplanering. 

• Hänsyn behöver tas till de elitaktivas behov av träning på hemmaplan, träningsläger, allmän 
tävlingserfarenhet och utländsk tävlingserfarenhet. 

• Hur rankingsystem och uttagning interagerar har betydelse för de nationella tävlingarnas 
utveckling. Dessa har i sin tur betydelse för föreningarnas verksamhet och den långsiktiga 
elitrekryteringen. 

• Det är önskvärt att alla tävlingsaktiva i Sverige från kadettålderna har möjlighet att bedöma 
sin förmåga gentemot alla fäktare i samma ålder, dvs att det finns ett gemensamt 
rankingsystem där även de bästa ingår. 

• När rankingsystem och uttagningsprinciper fastställs bör detta ske utifrån en 
helhetsbedömning av hur det påverkar möjligheterna att uppnå målsättningarna för Strategi 
2028. 

• Ranking och uttagning måste vara i samklang med den nivå som verksamheten befinner sig på 
kvalitativt och kvantitativt. Detta betyder att systemen behöver utvecklas och principerna 
ändras för att följa utvecklingen. Det är också möjligt att stimulera utveckling genom 
förändringar i ranking och uttagning.  

• Mycket talar för att det är önskvärt att ha en långsiktig plan för om och hur ranking och 
uttagning ska förändras om svensk fäktning utvecklas i enlighet med Strategi 2028. 
 
Milstolpar 
2018 • En plan för Svensk Fäktnings ranking- och uttagningssystem 2019-2024 har 

tagits fram  
 

Aktiviteter 2018: 
Vår • En analys av alla aspekter som påverkas och påverkar ranking och uttagning har 

genomförts  
Höst • Handlingsplan för det fortsatta arbetet med tävlingssystem 

• Handlingsplan för det fortsatta arbetet med kringarrangemang  
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4.1 Utveckla och erbjud alla meningsfulla former av 
individstöd till elit, först till seniorer och sedan till juniorer 
och kadetter  
Syfte och målsättningar 

• Skapa en organisation där den enskilda landslagsfäktaren står i centrum och får professionell 
hjälp från olika håll med allt som inte direkt rör träningen på klubben med klubbtränaren. Det 
kan gälla medicinskt stöd, fysioterapi, fysträning och tester, videoanalys, teori, taktikutveck-
ling, idrottspsykologi, nutrition och träningsläger.  

Nuläge 
Nuvarande stöd existerar endast fläckvis och är inte organiserat i ett tydligt schema. Vissa 
områden, fysioterapi och skador t ex, har en mycket otydlig status medan andra, tex fysträning 
och tester, börjar få fastare former med arbetet med ett fysträningsråd. Det har lett till en 
situation där landslagsledningen och de aktiva i landslagen inte känner till vilka resurser de 
har tillgång till.  
Insikter: 

• Sverige är en liten fäktnation med kraftigt begränsade resurser. För att ha en chans att bli den 
Största lilla fäktnationen i världen måste vi bli bättre på att utnyttja de resurser vi har att 
tillgå. Ett tydligt schema för alla individuella resurser som finns att tillgå är nödvändigt.   

• Omfattande omvärldsanalyser ger vid handen att den moderna landslagsfäktaren i de stora 
fäktnationerna har ett team av viktiga resurser runt sig. Inte minst fysioterapi hålls högt av 
många nationer för att undvika och brehabilitera skador.   

• Videoanalys spelar en allt större roll i den moderna fäktningen, där ligger Sverige mycket långt 
efter. Det leder också till nödvändig taktisk utveckling för våra fäktare.   

• Behovet av idrottspsykologiskt stöd finns hos landslagsfäktare och behovet uttrycks aktivt.   
• Frågor om nutrition blir allt mer brännande, med ett starkt tryck i sociala medier i frågor som 

kosttillskott och olika  populära dieter. Fäktarna behöver tydlig vägledning för att känna till 
RF:s principer men också för att utvecklas som  fäktare och kunna träna bra.   

• Ett medicinskt råd som kan vägleda också vid svårare skador är nödvändigt. I dagsläget vet 
inte våra skadade  fäktare var de ska vända sig för bästa möjliga behandling. Det är inte 
tillräckligt för en elitfäktare idag att vända sig till  sin vårdcentral.   

• Arbetet med NIU/RIU/EVL som utgör ett stöd för idrottaren under gymnasie- och 
högskole/universitetstiden måste  centraliseras och förbättras med tydliga krav och 
utvecklingsmål från Svenska Fäktförbundet.   

• Även möjligheterna till stöd för den professionella karriären utanför elitidrotten bör utredas. 
• Ekonomiskt stöd kan utgå från SOK om fäktaren befinner sig i värdseliten. Utöver det finns 

enskilda stipendier eller  individuell sponsring. För att få sponsor behövs stöd med arbetet 
med sociala media.   
Milstolpar 
2018 • Ett dokument som presenterar allt befintligt individuellt stöd till 

landslagsfäktare publiceras 
2019 • Alla involverade i svensk landslagsfäktning känner till var de olika stöden finns.   
2022 • Seniorlandslag har en professionell stödorganisation.  
2024 • Junior- och kadettlandslag har en professionell stödorganisation.  

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • Utveckling av metoder för videoanalys med appen Dartfish inleds på KEM/JEM i 

Sochi. 
• RF:s stöd till idrotttpsykologi för landslag implementeras. 
• Fystester och fysträningstips från Fysträningsrådet optimeras och systematiseras 

inför säsongen 2018-2019.  
Höst • RF:s stöd för landslag till nutrition används till fullo.  

• Medicinskt råd börjar arbeta med stöd mot landslagsverksamheten 
• Riktlinjer för fäktare och tränare på NIU/RIU/EVL färdigt 
• Individuellt stöd för enskilda fäktare om sociala medier/sponsorarbete  
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4.2 Etablera konstruktiva samarbeten med andra idrotter 
och utländska förbund. Prioriterade frågor är bättre regler 
för OS-kval och good governance 
Syfte och målsättningar 

• 2028: Internationella Fäktförbundet och Europeiska Fäktförbundet tillhör 10 de bästa 
förbunden vid en jämförelse 

• 2028: Antalet platser i OS-tävlingen i fäktning ökar till 318 (+50 %) 
• 2024: OS-kvalificeringen individuellt respektive i lag sker oberoende av varandra  

Nuläge: 
SGO-index (Sport Governance Organisation Index) för Internationella Fäktförbundet (FIE) 
var 2015 51,1 %. Bland de 35 IF (International Federations) som undersöks är medelvärdet på 
45.4 % och FIE hamnar på plats åtta. Avståndet till plats 1 (ridsportförbundet) är dock långt. 
För europeiska förbund har motsvarande mätning inte genomförts ännu.  

Från och med Tokyo-OS 2020 ingår 12 fäktgrenar i OS. Med det nuvarande kvalsystemet 
kommer en stor del av deltagarna i den individuella tävlingen att kvalificera sig genom lag-
kvalificering (144 av 214 platser, värdnationsplateser undantagna). Totalt disponerar 
fäktsporten 212 platser för aktiva under ett OS. 

Insikter: 
• Good governance kommer att vara en viktig komponent i en idrotts varumärke och 

utvecklingen kan förväntas vara relativt snabb på detta område med krav på förbättringar från 
internationella organ, IOK och regeringar. Med all sannolikhet behöver FIE förbättra sig 
kraftigt för att fortsätta att ligga högt. 

• För Svensk Fäktning är det av stor vikt att det internationella samarbetet fungerar optimalt 
och enligt tydliga och rättvisa spelregler. 

• Svensk Fäktning har ett intresse av att internationell fäktning får en starkare ställning genom 
att antalet aktiva på OS ökar. 

• De nuvarande OS-kvalreglerna är ogynnsamma för huvuddelen av alla nationella fäktförbund 
och tenderar att över tid stärka dominansen för de redan starka. 

• Riksidrottsförbundet prioriterar good governance i det internationella arbetet och stödjer 
SvFF med 110 tkr under 2018-19 i detta syfte. 

• Förutsättningarna för samarbete med andra nationsförbund i dessa frågor är goda. 
Milstolpar 
2018 • En kartläggning av ståndpunkter om OS-kvalet genomförs och opinionsbildande 

arbete inleds 
• Förslag förbättrar good governance antas av FIE-kongressen 2018 
• Svenska Fäktförbundet mobiliserar andra fäktförbund i frågorna 
• Svensk Fäktnings handlingsplan för internationella engagemang uppdateras 

2019 • En internationell konferens om good governance organiseras i Stockholm med 
målet att komma överens om en gemensam handlingsplan fram till 2028 

• Förslag om good governance antas vid EFC-kongressen 2019 
• Det pågående OS-kvalet och konsekvenserna av detta belyses i opinionsbildning 

2020 • Opinionsbildningsarbetet angående OS-kvalet når maxintensitet och fokuserar 
dels att påverka i samband med OS, dels att utnyttja FIE-valet för att sätta press. 

2021 • FIE och IOK kommer överens om rättvisa kvalregler som FIE-kongressen 
godkänner 

2022-
2028 

• FIE:s ranking vad gäller good governance fortsätter att vara topp 10 
• IOK fastställer antalet fäktare vid OS 2028 till 318 

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • SvFF skriver brev till FIE-presidenten om OS-kvalet 

• SvFF deltar i RF:s nätverksträff om good governance 
• SvFF sänder förslag om förbättringar av FIE:s statuter 
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5.1 Skapa sex världselitföreningar 
Syfte och målsättningar 

• 2028: Inom svensk fäktning finns det sex föreningar som har så hög kvalité i verksamheten 
och så omfattande verksamhet att man har kompetens att utveckla elitfäktare till världselit på 
seniornivå. 
Nuläge: 
I dagsläget finns det ingen förening som har en fäktare som tillhör världseliten för seniorer 
(rankad topp 16 i världen). I en samlad bedömning av de enskilda föreningarna saknas viktiga 
förutsättningar i de enskilda föreningarna för att de hållbart ska kunna förväntas utveckla 
fäktare som når och sedan vidmakthåller en position i världseliten.  

Insikter: 
• Svensk Fäktnings landslagsstrategi bygger på att huvuddelen av utvecklingsansvaret för 

elitfäktare ligger på föreningsnivå. Det är i föreningen som huvuddelen av fäktarnas träning 
genomförs. Kvalitén på träningen i föreningen har avgörande betydelse för fäktarens 
möjligheter och föreningsmiljön har mycket stor betydelse för fäktarnas motivation, trivsel och 
tillgång till viktiga stödfunktioner. 

• Försörjningen av tränare med lämplig kompetens är en nyckelfaktor för föreningen. 
• Organisation och ledning i föreningar med ambition att bli världselitföreningar är en annan 

viktig faktor. Strategisk planering och en professionalisering av den operativa verksamheten i 
jämförelse med dagens situation kommer att krävas.  

• Finansieringsformerna behöver utvecklas i en förening som ska kunna bära 
seniorelitverksamhet på högsta nivå. Sannolikt måste den kommersiella kompetensen 
utvecklas. 

• Svensk Fäktning är beroende av att några föreningar antar utmaningen att utvecklas till 
världselitföreningar. Sannolikt stimuleras motivationen av rätt avvägd blandning av 
konkurrens och samarbete samt en konstruktiv ansvarsfördelning mellan föreningarna och 
Svenska Fäktförbundet.  
Milstolpar 
2018 • Minst tre föreningar som bedöms ha en realistisk potential att bli 

världselitföreningar har deklarerat sitt intresse.  
• En beskrivning av kriterierna för en världselitförening har fastställts 
• En preliminär projektplan för ett pilotprojekt föreligger  

2019 • Pilotprojekt sätts igång 
• Förutsättningar för eventuella tillkommande föreningar att ingå i projektet 

under kommande år fastställs.  
2020 • Pilotprojektet utvärderas 

• En strategi för världselitföreningar fram till 2028 fastställs 
2028 • Minst sex världselitföreningar har tillkommit 

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • Identifiera föreningar med potential att växa samt föreningar med potential och 

ambition att bli världselitföreningar.  
• Arbetet med definition av världselitförening sätts igång 

Höst • Projektplan för arbetet med världselitföreningar 2019-20 utvecklas 
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6.1 Implementera varumärkesplan 
Syfte och målsättningar 

• Syftet är att höja varumärket Svensk Fäktnings status i primärmålgrupperna, media, 
sponsorer och nya fäktare.   
Nuläge: 
Svensk Fäktning har en ny varumärkesstrategi som håller på att implementeras. För att göra 
Svensk Fäktning synlig och nå ut med budskap har egna mediekanaler skapats och/eller 
förfinats.   
http://www.fencing.se/om-svff/policies-och-handlingsplaner/varumarkesplattform/  

Insikter: 
• För att lyckas med vårt marknadsstrategiska arbete och nå våra långsiktiga mål behöver vi få 

en kompetent marknadsorganisation som till största del bygger på ideella krafter. Delar av 
organisationen är på plats men måste fortsätta byggas, utvecklas och trimmas.   

• All extern kommunikation måste vara utformad och rikta sig till primärmålgrupperna, media, 
sponsorer och nya fäktare.   

• Avsändaren i vår externa kommunikation är Svensk Fäktning (inte SvFF). Därför måste en ny 
grafisk profil för Svensk Fäktnings arbetas fram och implementeras.   

• För att skapa ett attraktivt ”skyltfönster” för Svensk Fäktning genomgår hemsida och 
Facebooksida en omfattande facelift visuellt och innehållsmässigt.   

• För att öka synlighet i våra primärmålgrupper lägger vi fullt fokus på live streaming och 
digitala media (vi lägger därmed mindre vikt på fysisk publik o traditionella media). Då vi äger 
och styr våra egna mediekanaler kan vi med rätt content få en enorm räckvidd och 
uppmärksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.   

• Våra landslag och förbundskaptener måste aktivt bidra med content och vara 
varumärkesambassadörer för varumärket Svensk Fäktning. Med ett starkare och mer 
attraktivt varumärke har vi möjlighet till fler och mer omfattande sponsorsamarbeten.   
Milstolpar  
2018 • Implementeringen av den ny grafiska profilen för Svensk Fäktning är genomförd 

• Implementeringen Code of conduct på landslag och förbundskaptener är 
genomförd 

• Live streaming sändningar utvecklas till en professionell nivå.  
• Höjd innehållskvalité  i Svensk Fäktnings sociala medier 

2020 • Ökad kännedom och kunskap om Svensk Fäktning.  
• Skapat varumärkesambassadörer på alla nivåer inom Svensk Fäktning (fäktare, 

distriktsförbund och klubbar) 
• Svensk Fäktning arbetar på alla nivåer med digitala och sociala medier och är 

ledande på området.   
 

Aktiviteter 2018: 
Vår • Utveckling och implementering av Code of Conduct för landslagsgruppen 

• Grafisk identitet för Svensk Fäktning utvecklas 
• Stillbildsfotografer på strategiska svenska tävlingar för sociala medier 
• Konceptet ”virtual venue” för svenska tävlingar tillämpas på senior-SM 

Höst • Live streaming utvecklas och förfinas 
• Varumärkesbyggande filmer tas fram 

 

  



 

 15 

6.2 Tillhöra de ledande idrotterna i Sverige vad gäller 
”good governance” 
Syfte och målsättningar 

• 2020: Svensk Fäktning tillhör de ledande idrotterna i Sverige vad gäller good governance 
Nuläge: 
Svensk Fäktning har inte arbetat systematiskt med begreppet ”good governance” – god 
förvaltning – tidigare. Genom den grundläggande regelstruktur som svensk lagstiftning och 
Riksidrottsförbundets regler i form av till exempel normalstadgar innebär finns ett fundament 
av god förvaltning med ett antal komponenter som normalt ingår i good governance. 

Insikter: 
• Syftet med att fokusera good governance är att ge Svensk Fäktning bästa möjliga 

utvecklingsförutsättningar på lång sikt.  
• Social ansvarskänsla, objektivitet, transparens, laguppfyllande, lyhördhet, rättvisa, 

inkluderande demokratiska definierade processer inom en effektiv och aktiv organisation är de 
framgångsfaktorer som krävs för att uppnå hög professionalitet. 

• Ett systemiskt tänkande består av gemensamma visioner, personliga kunskaper och 
färdigheter, lärande i lag och tankemodeller. 

• Skillnaden mellan systemiskt tänkande och systematiskt arbete där det senare ska likställas 
med uthålligt konsekvent arbete i den process som skapats av det systemiska tänkandet. 
Uthålligheten skapar professionalitet. 

• Framgångsfaktorer för ett professionellt beteende i alla relationer består av 1) urskilja enskilda 
framgångsfaktorer, 2) urskilja enskilda framgångsfaktorers förhållande till varandra 3) 
urskilja mönster och system av framgångsfaktorer. 

• Arbetet inom svensk fäktning bör bedrivas utifrån följande cykel: Behovsinventering – 
Strategiinventering – Strategiprioritering – Åtgärdsplanering – Genomförande – 
Effektbedömning. 

• Balans bör finnas mellan organisationens krav och verksamhetens resurser. 
• Samarbete och relationer ska präglas av trovärdighet, ärlighet, empati, kunskap samt formella 

sunda värderingar. 
• Svensk Fäktning ska arbeta enligt meritokratiska principer samtidigt som jämställdhet 

beaktas. 
• Ett vedertaget kvalitetsledningssystem kan vara ett verktyg 
• Riktlinjer för ,möjliga första steg: Spårbara och transparenta beslut, procedurer för hur 

kommunikation, (vem, hur, när), formaliserad kommunikation mellan olika arbetsgrupper, 
noggrannare mötesordning i kommittéer och arbetsgrupper, enhetliga mötesprotokoll för hela 
organisationen 

 
Milstolpar  
2018 • En organisation för att utveckla och bedöma frågor om good governance skapas 

• En handlingsplan för good governance fastställs 
2019-
28 

• Handlingsplanen genomförs   

 
Aktiviteter 2018: 
Vår • Inledande workshop om god förvaltning 

• Ny arbetsordning för Svenska Fäktförbundet 
• Särskilda insatser med avseende på dataskyddsförordningen, antidoping och 

jämställdhet 
Höst • Sammanställning av erfarenheter från andra idrotter i Sverige och utomlands 

• Handlingsplan om good governance fastställs 
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7.1 Kommunicera och förankra våra värderingar 
Syfte och målsättningar 

• Skapa en inställning och miljö för att uppnå våra överordnade mål genom mycket stark förstå-
else och agerandeenligt de tre värderingarna: Kämpaanda, Uthållighet, Modern Tradition.  

• 2028: Känna till Svensk Fäktnings värderingar: 100% av alla involverade i svensk fäktning 
• 2028: Förstå Svensk Fäktnings värderingar: 100% 
• 2028: Agera i linje med Svensk Fäktnings värderingar: 100% (jag själv & övriga i Fäktsverige) 

Nuläge 
Nuvarande värderingar är relativt generiska och bestämdes för ett antal år sedan. Sedan dess 
har inte tillräcklig kraft lagts bakom att få dessa att genomsyra Fäktsverige, varken utifrån ett 
förståelse- eller ett agerandeperspektiv. Detta har bidragit till en oproduktiv konfliktnivå, 
bristande samarbeten och otillräcklig stolthetskänsla och engagemang inom fäktsverige. 

Insikter 
• Sverige är en liten fäktnation med kraftigt begränsade resurser. För att ha en chans att nå vår 

vision om att bli den Största Lilla Fäktnationen i Världen måste vi bli ännu mer effektiva och 
fokuserade i resursanvändandet än våra konkurrenter. Detta innebär att vi inte har råd att 
slösa bort tid och energi på konflikter och beteenden som är i strid med våra värderingar. 
Dessa värderingar är viktiga drivkrafter och förankringspunkter för att skapa en gemensam 
riktning och gott samarbete. 

• De tre värderingarna Kämpaanda, Uthållighet, Modern Tradition är utvalda för att de 
representerar de viktigaste fokus- och förbättringsområdena för att Svensk Fäktning skall bli 
den största lilla fäktnationen i världen. 

• Avgörande för att dessa värderingar skall genomsyra vår verksamhet är att de kommuniceras 
tydligt och regelbundet på alla nivåer i Fäktsverige, och att vi skapar meningsfulla fördelar 
med att leva i enlighet med dessa. 

• För att värderingar skall ha en reell effekt, måste de översättas till dagliga beteenden så att alla 
involverade förstår när vi lever efter värderingarna och när vi inte gör det. 

• Ledarna (ordförande, styrelse, sekretariat, landslagsledning) måste gå i främsta ledet när det 
gäller att kommunicera, förklara och leva värderingarna – annars kommer inte dessa 
värderingar att tas på allvar. 

• Klubbarnas ledning; ordförande, styrelse, tränare måste inspireras till att ta ägarskap över 
värderingarna. Annars kommer inte dessa bli levande och relevanta för klubbmedlemmarna. 
Milstolpar 
2018 • Hela svensk fäktnings styrelse känner till, förstår och agerar enligt värderingarna 

• Alla ledare i landslagen känner till, förstår och agerar enligt värderingarna 
• Alla aktiva i landslagen och alla ’i satsning’ känner till och förstår värderingarna 
• Alla ledare i elitföreningarna känner till och förstår värderingarna 

2019 • Mätning av kännedom, förståelse och efterlevelse i Svensk Fäktning via 
webbaserat frågeformulär  

• Alla aktiva i svensk fäktning känner till värderingarna 
• Alla ledare i samtliga föreningar känner till och förstår värderingarna 
• Alla i landslagsverksamheten och ’i satsning’ känner till, förstår och agerar enligt 

värderingarna 
2020 • Alla ledare i elitföreningarna känner till, förstår och vill agera enligt värderingarna 

• Alla i svensk fäktning förstår värderingarna & söker proaktivt vägar för att agera i 
linje med dessa. 

Aktiviteter 2018: 
 • Alla i Svensk Fäktning ges möjlighet att på www.fencing.se ta del av förslaget till 

Strategi 2028 och tillhörande värderingar samt uppmanas att yttra sig 
• Förbundsordföranden, styrelsen och generalsekreteraren håller 1-1 samtal om 

värderingarna med de i Svensk Fäktning som hör av sig  
• Styrelsen presenterar värderingarna under verksamhetskonferensen    
• Förbundsstyrelsen besöker styrelsemöten i klubbarna och genomför workshops 

runt värderingarna 
• Förbundsordföranden håller workshops och uppföljningar med 

förbundskaptenerna, där dessa ges ägarskap att förankra värderingarna med sina 
respektive landslag 
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8.1 Skapa sponsorsamarbeten i enlighet med 
sponsorstrategi 
Syfte och målsättningar 

• Att få fler sponsorer som kan höja intäkterna för Svensk Fäktning och därmed förbättra 
utgångsläget för internationella framgångar, fler som följer Svensk Fäktning och därmed fler 
fäktare.   
Nuläge 
Svensk Fäktning har en ny sponsorstrategi som håller på att implementeras. 
Sponsorbearbetning är påbörjad och erbjudandet förfinas fortlöpande.   
http://www.fencing.se/om-svff/policies-och-handlingsplaner/sponsorstrategi/  

Insikter 
• Våra landslag och förbundskaptener måste aktivt bidra med content och vara 

varumärkesambassadörer för varumärket Svensk Fäktning. Med ett starkare och mer 
attraktivt varumärke har vi möjlighet till fler och mer omfattande sponsorsamarbeten.   

• För att lyckas med vårt varumärkesbygge och sportsliga satsning behöver Svensk Fäktning få 
in kapital från sponsorer. Vi måste fortlöpande förfina vårt erbjudande och få till stånd 
fungerande sponsorsamarbeten.   

 
Milstolpar  
2018 • Sponsorbearbetning är fullt utvecklad 

• Sponsoravtal värde 300 tkr netto 30/6. Ytterligare 300 tkr netto 31/12 
2020 • Fungerande marknadsorganisation och sponsorsamarbeten på plats 

 
Aktiviteter 2018: 
 • Fortlöpande sponsorbearbetning: Prospectlista, erbjudande, säljmöten, kontrakt. 
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8.2 Förbättra kompetensförsörjningen till Svensk Fäktning 
Syfte och målsättningar   

• 2019: Svensk Fäktning har tillräckliga resurser (kompetens och tillgänglig tid) för att det ska 
vara möjligt att öka takten i genomförandet av strategin  

• 2019: Svensk Fäktning har en realistisk plan för kompetensförsörjning fram till 2028 som 
möjliggör måluppfyllelse inom alla strategiska initiativ fram till 2028. 

 
Nuläge 
Svensk Fäktning har tillgång till mycket ideell ledarkraft. Den tas till största delen i anspråk till 
den operativa – främst sportsliga – verksamheten. Strategiska insatser med främst långsiktiga 
effekter som saknar koppling till de omedelbara tränings- och tävlingsverksamheten förefaller 
vara mindre attraktiv för de ideella ledarna.  
Insikter 

• Mängden ideella arbetsinsatser för strategiskt viktiga, långsiktiga åtgärder behöver öka 
kraftigt samtidigt som det finns behov att stärka arbetsinsatserna även på den operativa nivån 

• Struktur och organisation har stor betydelse för att göra ideellt arbete attraktivt 
• Organisationskultur har stor betydelse för att göra ideellt arbete attraktivt 
• Svensk Fäktnings utbildningsstruktur är en viktig faktor för måluppfyllelse 
• Lärdomar från andra organisationer och utländska erfarenheter kan sannolikt vara 

betydelsefulla 
• Viktiga faktorer för ideellt engagemang är möjligheter till personlig utveckling och 

självförverkliganden 
Milstolpar 

• Våra landslag och förbundskaptener måste aktivt bidra med content och vara 
varumärkesambassadörer för varumärket Svensk Fäktning. Med ett starkare och mer 
attraktivt varumärke har vi möjlighet till fler och mer omfattande sponsorsamarbeten.   

• För att lyckas med vårt varumärkesbygge och sportsliga satsning behöver Svensk Fäktning få 
in kapital från sponsorer. Vi måste fortlöpande förfina vårt erbjudande och få till stånd 
fungerande sponsorsamarbeten.   

 
Milstolpar  
2018 • Personer med rätt kompetens och engagemang har rekryterats för den planerade 

verksamheten  
2019 • En långsiktig kompetensförsörjningsplan har upprättats för SvFF för rekrytering, 

kompetensutveckling, motivationsfaktorer och arbetssätt fastställs 
 

Aktiviteter 2018: 
mars-
dec 

• Rekrytering av ansvariga till enskilda uppgifter, kommittéer och arbetsgrupper 
• Arbete med kompetensförsörjningsplan 
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Förslag definitiv budget 2018 
 
 

 
Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 

  
Intäkt Kostnad Resultat Resultat Resultat 

1 Basverksamhet 
   

  
 100 SF-stöd 1 896 000 

 
1 896 000 1 841 950 1 841 000 

101 Föreningsavgifter 150 000 
 

150 000 107 400 100 000 
102 Försäljningsintäkter 25 000 

 
25 000 40 150 25 000 

300 Kansli och förvaltning 
 

-1 226 000 -1 226 000 -1 157 662 -1 080 000 
304 Styrelse, VU 

 
-80 000 -80 000 -176 605 -80 000 

305 Årsmöte 
 

-70 000 -70 000 -199 100 -230 000 
306 Marknad 

 
-100 000 -100 000 -88 306 -55 000 

308 Internationella engagemang 60 000 -90 000 -30 000 -52 115 -30 000 
310 Belöningsgruppen och utmärkelser 

 
-12 000 -12 000 -10 018 -12 000 

311 Avskrivningar 
 

-30 000 -30 000 -13 415 -20 000 
312 Kostnad sålda varor 

 
-15 000 -15 000 -17 322 -15 000 

  SUMMA 2 131 000   -1 623 000   508 000   274 957   444 000   

4 Utveckling 
   

    
400 Utvecklingsstöd Idrottslyftet 1 179 000 

 
1 179 000 1 170 850 1 170 000 

401 Stimulansprojekt Norrland 150 000 -150 000 0 19 191 0 
402 Stimulansstöd föreningsutveckling 30 000 -30 000 0 7 974 0 
403 Stimulansstöd ny utbildningsplan 215 000 -215 000 0 0 0 
410 Personalkostnader utveckling 

 
0 0 -359 037 -520 000 

411 Utbildning 
 

-480 000 -480 000 -105 991 -400 000 
412 Idrottsutveckling 

 
-470 000 -470 000 0 0 

413 Utveckling LiTAS, fencing.se 
 

0 0 -20 878 -20 000 
415 Idrottsutveckling , fystränargruppen 

 
0 0 -108 535 -70 000 

416 Idrottsutveckling, medicin & antidoping 0 0 -4 627 -20 000 
417 Idrottsutveckling, coaching 

 
0 0 -78 320 -20 000 

418 Idrottsutveckling utvecklingsmiljöer 
 

0 0 -11000 -50 000 
419 Elitföreningsrådet 

 
0 0 -4872 -10000 

420 Förenings- och förbundsutveckling 0 -229 000 -229 000 -61 940 -60 000 

  SUMMA 1 574 000   -1 574 000   0   442 815   0   
5 Tävlingsverksamhet 

   
    

500 Tävlingslicenser 580 000 -55 000 525 000 413 650 365 000 
501 Pliktdomare 

 
-125 000 -125 000 -112 783 -125 000 

502 Kommittéverksamhet 
 

-50 000 -40 000 0 0 
510 Medlemsförsäkring 

 
-35 000 -35 000 -33 600 -35 000 

512 Domarkommissionen 
 

0 0 -12 950 -35 000 
513 Veteranverksamhet 

 
-3 000 -3 000 504 -3 000 

514 Kalendergruppen 
 

0 0 -238 -3 000 
515 Mästerskapsmedaljer 

 
-15 000 -15 000 -16 758 -15 000 

517 LiTAS 
 

-45 000 -45 000 -38 638 -45 000 
518 MRS-kommittén 

 
0 0 0 -3 000 

  SUMMA 580 000   -328 000   262 000   199 187   101 000   

6 Landslag 
   

    
600 Landslagsstöd RF 450 000 

 
450 000 500 000 500 000 

601 Stimulansstöd landslag 300 000 
 

300 000 200 000 200 000 
602 Stöd SOK 300 000 

 
300 000 0 -610 000 

610 Landslagsorganisation 
 

-850 000 -850 000 -843 126 -160 000 
611 Träningsläger 

 
-200 000 -200 000 -372 933 -100 000 

613 Utmanarläger 
 

0 0 0 -40 000 
614 Kadett- och junior-EM 

 
-50 000 -50 000 -35 748 -30 000 

615 Kadett- och junior-VM 
 

-50 000 -50 000 -14 042 -30 000 
617 Senior-EM 

 
-200 000 -200 000 -238 618 -50 000 

618 Senior-VM 
 

-120 000 -120 000 -126 467 -40 000 
619 Värja juniorer och kadetter 

 
-50 000 -50 000 -38 793 -50 000 

620 Florett juniorer och kadetter 
 

-50 000 -50 000 -39 549 -50 000 
621 Värja seniorer damer och herrar 

 
-100 000 -100 000 -148 252 -140 000 

622 Florett seniorer damer och herrar 
 

-100 000 -100 000 -84 996 -140 000 
628 Övriga kostnader elit/landslagskommittén -50 000 -50 000 -20 977 -25 000 
629 Hotell, startavgifter, domaravg mästerskap 150 000 -150 000 0 -4 736 0 
  SUMMA 1 200 000   -1 970 000   -770 000   -1 268 237   -765 000   
  TOTALSUMMA 5 485 000   -5 495 000   0   -351 278   -220 000   
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Förslag preliminär budget 2019 

  
Budget 2019 Budget 2019 Budget 2019 

  
Intäkt Kostnad Resultat 

1 Basverksamhet 
   100 SF-stöd 1 896 000 

 
1 896 000 

101 Föreningsavgifter 150 000 
 

150 000 
102 Försäljningsintäkter 25 000 

 
25 000 

300 Kansli och förvaltning 
 

-1 226 000 -1 226 000 
304 Styrelse, VU 

 
-80 000 -80 000 

305 Årsmöte 
 

-70 000 -70 000 
306 Marknad 700 000 -100 000 600 000 
308 Internationella engagemang 60 000 -90 000 -30 000 
310 Belöningsgruppen och utmärkelser 

 
-12 000 -12 000 

311 Avskrivningar 
 

-30 000 -30 000 
312 Kostnad sålda varor 

 
-15 000 -15 000 

  SUMMA 2 831 000   -1 623 000   1 208 000   

4 Föreningsutveckling, utbildning och idrottsutveckling 
 400 Utvecklingsstöd Idrottslyftet 1 179 000 

 
1 179 000 

411 Utbildning 
 

-480 000 -480 000 
412 Idrottsutveckling 

 
-470 000 -470 000 

420 Förenings- och förbundsutveckling 0 -229 000 -229 000 
  SUMMA 1 179 000   -1 179 000   0   

5 Tävlingsverksamhet 
   500 Tävlingslicenser 580 000 -55 000 525 000 

501 Pliktdomare 
 

-125 000 -125 000 
502 Tävlingskommittén 

 
-50 000 -40 000 

510 Medlemsförsäkring 
 

-35 000 -35 000 
513 Veteranverksamhet 

 
-3 000 -3 000 

515 Mästerskapsmedaljer 
 

-15 000 -15 000 
517 LiTAS 

 
-45 000 -45 000 

  SUMMA 580 000   -328 000   262 000   

6 Landslag 
   600 Landslagsstöd RF 450 000 

 
450 000 

601 Stimulansstöd landslag 300 000 
 

300 000 
602 Stöd SOK 300 000 

 
300 000 

610 Landslagsorganisation 
 

-1 350 000 -1 350 000 
611 Träningsläger 

 
-300 000 -300 000 

614 Kadett- och junior-EM 
 

-50 000 -50 000 
615 Kadett- och junior-VM 

 
-50 000 -50 000 

617 Senior-EM 
 

-200 000 -200 000 
618 Senior-VM 

 
-120 000 -120 000 

619 Värja juniorer och kadetter 
 

-50 000 -50 000 
620 Florett juniorer och kadetter 

 
-50 000 -50 000 

621 Värja seniorer damer och herrar 
 

-150 000 -150 000 
622 Florett seniorer damer och herrar 

 
-150 000 -150 000 

628 Övriga kostnader elit/landslagskommittén -50 000 -50 000 

629 
Hotell, startavgifter, domaravg 
mästerskap 150 000 -150 000 0 

  SUMMA 1 200 000   -2 670 000   -1 470 000   
  TOTALSUMMA 5 790 000   -5 800 000   0   

 
Anmärkning 
Ovanstående preliminära budget uttrycker styrelsens målsättning att komplettera 
förbundets finansiering med sponsorintäkter inför 2019. Nivån på andra intäkter 
bedöms vara relativt stabil under 2019 jämfört med 2018. Endast  intäkter som är 
fastställda i bindande avtal kommer att inkluderas i den definitiva budgeten för 
2019 och verksamhetens kostnader kommer att anpassas så att det budgeterade 
resultatet blir balanserat.
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