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Röstlängd 
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Kallelse 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte söndagen den 
18 oktober kl. 13.30 Quality Airport Hotel Arlanda. 
 
Samling sker 08.30 med kaffe och smörgås. Kl. 09.00 börjar 
verksamhetskonferensen som håller på fram lunch kl. 12.00. Årets ämnen är: 
nyckeltal, former för förbundsmöte och nytt tävlingsadministrativt system.  
 
Kl. 13.30 börjar förbundsmötet. 
 

 Dagordning 

 
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
     På grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat 
 
 2. fråga om mötets behöriga utlysande 
 
 3. val av ordförande för mötet 
 
 4. val av sekreterare för mötet 
 
 5. val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av 
     två rösträknare 
 
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
 
 7. styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
 
 8. revisorernas berättelse  
 
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10. antagande av officiellt kungörelseorgan 
 
11. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive 
      nästkommande verksamhetsår 
 
12. behandling av förslag som förbundsstyrelsen har hänskjutit till mötet  
     (propositioner) 
 
13. behandling av motioner som enligt den i § 2.6 angivna ordningen har 
       ingivits till mötet 
 
14. fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet 
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15. fastställande av den lägsta medlemsavgift till förening som skall berättiga 
      SDF och föreningen att låta vederbörande medlem ingå i underlaget för 
      rösträtt enligt § 2.3 
 
16. val av ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år 
 
17. val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år och ev. fyllnadsval  
     för en tid av ett år 
 
18. val av en suppleant för en tid av två år och ev. fyllnadsval av en suppleant  
      för en tid av ett år 
 
19. val av högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter för en tid av 
      ett år 
 
20. val av ordförande och två övriga ledamöter jämte ev. suppleanter i  
      valberedningen 
 
21. fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma  
 
22. fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
 
23. övriga ärenden, varvid dock iakttages att fråga av ekonomisk natur inte  
      får avgöras 
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Styrelsens sammansättning, representation 
 
Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Göran Abrahamson Hedersledamot 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Ordinarie ledamöter 
Lars Liljegren Ordförande  08/09 
Per Palmström Vice ordförande 08/10 
Christian Edling Skattmästare 07/09 
Bettina Berg Ledamot  08/10 
Max Hellström Ledamot  08/10 
Gunnar Jonsberg Ledamot  07/09 
Kerstin Levin Ledamot  07/09 
Carin Wiberg Ledamot  08/10 
Peråke Wiberg Ledamot  07/09 
 
Suppleanter 
Edit Djurberg   08/09 
Pia Willemo    08/10 
 
Björn Lindholm Adjungerad (Domarkommissionen) 
 
Personal 
Göran Flodström Adjungerad 
Monica Gårdström Adjungerad 
 
Revisorer 
Bengt Arnedal Vald av SvFF 
Lars Bauman Revisorsuppleant 
 
Valberedning 
Arne Jansson Ordförande 
Ebba Hårleman Ledamot 
Kjell Gabrielsson Ledamot 
 
Verkställande utskott (VU) 
Lars Liljegren Ordförande 
Christian Edling Skattmästare 
Max Hellström Ledamot 
Göran Flodström Adjungerad 
Monica Gårdström Adjungerad 
 
Landslagsorganisation 
Per Palmström Ordförande 
Peo Danielsson Ledamot, SOK-projekt 
Johan Harmenberg Ledamot 
Igor Tsikinjov Förbundskapten alla vapen 
Henrik Lundegard Florettledare 
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Vapenledare 
Igor Tsikinjov Värja 
Eric Wigren  Sabel 
Henrik Lundegard Florett 
 
Veteranansvarig 
Gunnar Jonsberg 
 
Domarkommissionen 
Björn Lindholm, ordförande 
Björn Thulin 
Pierre Thullberg 
   
Ekonomi, administration 
Christian Edling, Monica Gårdström 
 
Ungdomsansvarig 
Kerstin Levin 
Paul Sievert, Masters 
 
Utbildningsansvarig 
Carin Wiberg t o m april 2009 
 
Ansvarig för internationellt engagemang 
Per Palmström 
 
Informationsansvarig 
Max Hellström 
 
Jämställdhetsansvarig 
Lars Liljegren 
 
Webmaster 
Mats Ingerdal 
 
Belöningar 
Kjell Gabrielsson, Hans Wahl (suppleant) 
 
Antidopningsansvarig 
Roland Halvorsen 
 
Ansvarig för Fäktgymnasiet 
Peråke Wiberg 
 
Styrelseprojekt 
Idrottslyftet  VU, Göran Flodström 
Sponsring  Lars Liljegren 2008 
Näringslivskontakter Bettina Berg 2009 
Ombud fäktning, Gunnar Jonsberg 
uppföljning 
Challenge Bernadotte Lars Liljegren, Christian Edling  
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Vigor Challenge Björne Väggö 
SOK-projekt Peo Danielsson 
Rullstolsfäktning Lars Liljegren 
Kalendergrupp Hans Wahl, Göran Flodström 
Tävlingsbestämmelser Hans Wahl, Göran Flodström, Pierre Thullberg 
 
Personal 
Monica Gårdström Kanslichef 
Göran Flodström Utbildnings- och organisationschef 
Igor Tsikinjov Förbundskapten 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Stefan Wikmark Ledamot 
Helle Andersen Ledamot 
Carin Wiberg Suppleant 
Peråke Wiberg Suppleant 
 
Juridiskt ombud 
Roland Halvorsen 
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Förbundets verksamhet 
 
Förbundsmötet 2008 beslutade att förändra tiden för förbundsmötet från vår till 
höst. Detta innebar, att verksamhets- och räkenskapsåret från och med 2009 
omfattar tiden den 1 juli – 30 juni.  
 
Föreliggande verksamhetsberättelse redovisar verksamheten för tiden 1 januari 2008 
– 30 juni 2009, d.v.s. ett och ett halvt år. 
 
Verksamhetsplanen för 2008, som också antogs av förbundsmötet behandlade i 
princip endast verksamhetsåret 2008. Här nedan finns också en redovisning av de 
aktiviteter som genomförts under våren 2009, och som formellt inte hade beslutats i 
detalj av förbundsmötet. 
 
Detsamma gäller årsredovisningen, där förbundsstyrelsen redovisar resultatet för det 
förlängda räkenskapsåret. Utgångspunkten för styrelsens arbete har varit 
förbundsmötet beslut om budgeten för 2008, som slutade på ett positivt resultat om 
48 500 kronor. Förbundsmötets beslut om budgeten för 2009 innebar ett önskat 
resultat på 29 000 kronor. 

 
Internationella framgångar 
 
2008 – 2009 var ett relativt framgångsrikt år för svensk fäktning med Emma 
Samuelssons åttondeplats på OS 2008 och Robin Kases silver på Kadett-VM 2009 
som höjdpunkterna. Svenska veteraner har också lyckats väl.  
 
Förtroende för svenska fäktledare 
 
Till de internationella framgångarna kan också läggas att svenska fäktledare fått stort 
förtroende både här hemma och utomlands. 
 
Vid FIE: s valkongress i Paris den 6 december 2008 s omvaldes Pierre Thullberg till 
regelkommissionen, och Per Palmström nyvaldes till den juridiska kommissionen. 
Sverige har aldrig tidigare haft två personer invalda i FIE: s kommissioner samtidigt. 
 
Pierre Thullberg invaldes också i exekutivkommittén vid Europeiska 
Fäktkonfederationens valkongress i Plovdiv den 12 juli 2009.   
 
Vid Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte den 28 april 2009 invaldes Per 
Palmström i styrelsen. 
 
Ett långsiktigt arbete för att förstärka Svenska Fäktförbundets inflytande både 
hemma och utomlands har därmed krönts med framgång. 
 
Challenge Bernadotte 
 
2008 års arrangerades i Eriksdalshallen den 7 – 9 mars 2008.  
 
I den individuella tävlingen deltog 197 fäktare från 39 länder. I lagtävlingen deltog 26 
nationslag. 
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Segrare individuellt blev ryssen Pavel Kolobkov efter att ha bjudit på den mest 
spektakulära fäktningen i Challenge Bernadottes historia inför en andlös publik. 
Legenden Kolobkov vände ett tre stötars underläge med sju sekunder kvar i 
semifinalen.  
 
Jan Tivenius blev bäste svensk på plats nr 44. 
 
Polen vann lagfinalen mot Ryssland med 36 – 35. 
 
2009 års tävling arrangerades den 6 – 8 mars. 
 
170 fäktare från 33 länder deltog i den individuella tävlingen. I lagtävlingen fanns 25 
nationslag. 
 
Tysken Sven Schmid vann finalen efter suverän fäktning mot italienaren Paolo Pizzo. 
Bäste svensk blev Joar Sundman med en 32: a plats. 
 
I lagtävlingen besegrade Ungern Tyskland med 41 – 31. Det svenska laget kom på    
15: e plats. 
 
Vigor Challenge 
 
2008 års upplaga av juniorvärldscuptävlingen Vigor Challenge arrangerades den 
första helgen i februari. Tävlingen ingick också, som en av bara sex tävlingar, i 
Europeiska fäktkonfederationens nystartade European Cadet Circuit.  
 
I klassen herrvärja juniorer vann ryssen Alexander Velikanov. Anton Samuelsson blev 
sjua och Victor von Platen åtta.  
 
I juniorernas damvärja vann Dominika Mosler, Polen. Johanna Bergdahl blev trea, 
och Nina Westman kom på åttonde plats. 
 
I kadettävlingen vann Erika Kirpu, Estland, damklassen och Dino Milak, Norge, 
herrklassen. Jennie Bengtsson blev bästa svenska med en tiondeplats, samma 
placering som Robin Kase fick i herrklassen. 
 
Vigor Challenge 2009 arrangerades den 31 januari – 1 februari.  
 
Tävlingen blev rekordstor med nästan 600 starter. Därmed blev årets upplaga av 
Vigor Challenge Sveriges största fäkttävling genom tiderna. VM i Göteborg 1973 var 
fram till nu den största tävling som arrangerats i Sverige med 450 startande fäktare.  
 
Julia Beljajeva från Estland vann klassen för damjuniorer.  Emma Väggö fäktade hem 
tredjeplatsen, medan Johanna Bergdahl slutade på en sjätteplats.  
 
Damkadettklassen vanns av Avital Marinuk, Israel. Bästa svenska blev Jeanette 
Karlsson. 
 
Vinnare i herrarnas juniorklass blev Lorenzo Bruttini. Bästa svensk blev Victor von 
Platen med en elfteplats. 
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Vadim Anokhin vann herrarnas kadettklass. Tvåa blev Robin Kase, som i semifinalen 
vann över Filip Enström, som därmed blev trea. Henrik Norström blev sjua. 

Coupe du Nord 

Coup du Nord, sabeltävlingen, som för herrarnas del är en satellittävling till 
världscupen arrangerades den 16 – 17 februari 2008. Traditionsenligt fäktas herr- 
och damseniorfinalerna i Rikssalen på Örebro slott. 1995 hölls tävlingen för första 
gången och var då en kamp mellan fäktare från Sverige och Finland. 

Örebro Kampsportförening är arrangör. 
 
Tävlingen samlade 44 sabelfäktare från 10 nationer. Jan Dolezal från Tjeckien vann 
herrklassen efter att i finalen på Örebro slott ha besegrat Olli Malamäk, Finland. 
Bästa svensk blev Johan Classon, Örebro, med en 15:e plats.  
 
I damklassen tog Emma Nygren Lindström, Örebro, och Louise Elisson från 
Linköping silver respektive brons. Vinnare blev Hannah Roeloffs, Tyskland. 
 
Den 14 – 15 februari var det dags för 2009 års tävling.  

Närmare 80 sabelfäktare från tolv nationer i Europa och Afrika deltog. 

Segrare i herrklassen blev dubble OS-fäktaren Mahmoud Samir från Egypten. Bäste 
svensk blev Johan Classon från Örebro Kampsportförening med en 19: e plats. 
 
Andreea Pelei från Rumänien vann damklassen. Bästa svenska fäktare blev Louise 
Elisson med en sjundeplats. 
 
Verksamhetskonferens 
 
2008 års verksamhetskonferens arrangerades i Örebro den 4 – 5 oktober. 
 
Ett viktigt syfte med denna konferens var att förstärka dialogen mellan 
förtroendevalda och tränare om den framtida landslagsverksamheten och ”den röda 
tråden” i svensk fäktning. Förbundskapten Igor Tsikinjov inledde bl.a. med en 
beskrivning av konkurrenternas utveckling. 
 
Vi konferensen behandlades också framtida möjliga nyckeltal för svensk fäktning och 
de viktigaste arbetsuppgifterna 2008/2009 enligt den verksamhetsplan som antogs 
av förbundsmötet på våren 2008. 
 
En del under konferensen var ämnet ”Under landslagen och det regionala ansvaret”, 
där bl.a. regionernas möjligheter att ta ansvar för ungdomsledarutbildning 1 och 2 
diskuterades. Vidare fördes diskussioner om samarbete med SISU centralt och i 
regionerna, talangläger och hur Idrottslyftet kan utvecklas för att stimulera regionalt 
samarbete. 
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Idrottslyftet 
 
Regering och riksdag beslutade att öka stödet till idrottsrörelsen genom det s.k. 
Handslaget från och med den 1 juli 2003. Från och med den 1 juli 2007 ersattes 
Handslaget av Idrottslyftet, som också innebar ett nytt stöd till förbundsutveckling. 
För Svenska Fäktförbundet betydde det 471 000 kronor i extra resurser under tiden 1 
juli 2007 – 30 juni 2008. Förbundet fick samma summa året därpå (se tabell nedan). 
 
Den nya regeringen gav också RF möjlighet att höja SF-anslaget, samtidigt som 
idrottsrörelsen själv fick en betydligt större möjlighet att bestämma hur resurserna 
skulle användas.  
 
Förbundsutveckling, ett nytt stöd, gav äntligen specialidrottsförbunden möjlighet till 
offensiva utvecklingsinsatser, efter att SF-stödet hade varit i stort sett konstant under 
många år.  
 
Stödet till Svenska Fäktförbundet under de fyra senaste åren redovisas i 
nedanstående tabell. 
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 
 
 2006 – 

2007 
 

2007 – 
2008 

2008 – 
2009 

2009- 
2010 

Förbundsutveckling Fanns ej 471 000 471 000 486 000 
Verksamhetsutveckling 187 000 180 000 182 000 185 000 
Föreningsstöd 810 000 760 000 773 000 797 000 
 
Idrottslyftet har i princip två syften: 
 
• Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar 
• Utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna 
 
Nya områden för Idrottslyftet 
 
Vid verksamhetskonferensen i september 2007 diskuterades hur de nya resurserna 
från Idrottslyftet borde användas. Diskussionen handlade om ”förbundets trånga 
sektorer”. Resultatet blev följande: 
 
De viktigaste frågorna var: 
 
Ämne   Placering 
 
1. Domarutbildningar  2, 5 
2. Läger för talanger  2, 6 
2. Utbildningskonferens  2, 6 
4. Ungdomssatsning  3, 3 
5. Fler och bättre arrangörer 4, 3 
6. Direkt stöd till jämställdhet 5, 3 
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Av detta skäl har förbundsstyrelsen sedan hösten 2007 riktat in Idrottslyftet, så att 
stöd också kan utgå till domarutbildningar och läger för talanger. Brist på domare var 
en besvärlig flaskhals i förbundets försök att utveckla och utvidga verksamheten. 
 
Efter diskussionen vid verksamhetskonferensen 2008 drog förbundsstyrelsen 
slutsatsen, att regionalt samarbete också borde få stöd. 
 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt under de två åren. 
 
 
 2007 – 

2008 
 

2008 – 
2009 

Centrala utbildningar, inkl. 
domarutbildningar 

114 000 123 000 

Centrala ungdomsläger 136 000 207 000 
Konferenser 103 000 69 000 
Verksamhetsplaner  20 000 
Klubbildning  25 000 
Klubbprojekt 387 000 329 000 
Regionalt samarbete  20 000 

 
 

Summa 760 000 773 000 
 
Stöd till nybildning av klubbar 
 
Ett av Svenska Fäktförbundets mål är att öka antalet verksamma föreningar i Sverige.  
 
Nya föreningar har bildats i Köping, Arvika, Klintehamn, Roma och Visby.  
 
Ekonomin   
 
Resultatet för 2009 blev ett överskott på 242 699 SEK. 
 
Svenska Fäktförbundets resultat för 2008 skulle, enligt den budget årsmötet tog den 
19 april 2008, bli 48 500 SEK, och för 2009 var ett överskott på 29 000 kr 
budgeterat. Verksamheten har i huvudsak finansierats genom bidrag från 
Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och genom förenings- 
och licensavgifter.  
 
Eftersom verksamhetsåret förändrats, och det under övergångsperioden varit ett och 
ett halvt års verksamhet istället för ett år, kan det vara svårt att göra exakta 
jämförelser med föregående år. Vissa skillnader är dock så tydliga att det går att dra 
klara slutsatser. 
 
De främsta anledningarna till överskottet är att satsningen Idrottslyftet tillfört mer 
medel än förväntat framförallt på central nivå. Den positiva utvecklingen med fler 
medlemmar har slagit igenom i licensavgifter, i kombination med en ökning av 
licensavgiften. Intäkterna för licenser var för lågt budgeterade, och utfallet under 
verksamhetsperioden blev mer än 100 000 kr större än budgeterat. Den ökade 
verksamheten har medfört ökade intäkter från utbildningar och läger, vilka främst 
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har finansierats genom föreningarnas medel från Idrottslyftet. Styrelsen avsatte 
vidare medel för att anlita extra hjälp till kansliet, då den ökade verksamheten också 
har ökat belastningen på kanslipersonalen. Under verksamhetsperioden utnyttjades 
inte detta, vilket bidragit till det positiva resultatets storlek. 
 
Kostnaderna för kansliet har hållits jämnt med budget. Styrelsens kostnader har varit 
avsevärt lägre än budgeterat, men samtidigt har mer medel lagts på den 
internationella verksamheten än budgeterat. Challenge Bernadotte 2009 gick med en 
avsevärd ekonomisk förlust.  
 
På grund av överskottet för 2008/2009 ökar Svenska Fäktförbundets egna kapital till 
657 229 SEK. Kravet från RF att förbundet ska ha ett eget kapital för att kunna täcka 
verksamhet under ett halvt år, motsvarande cirka 850 000 kr, kan nu anses vara 
inom räckhåll. 
 

Svenska Fäktförbundets stipendiefond 

Fonden har inte förändrats under verksamhetsåret 2008/2009. Inga nya medel har 
tillförts, och inga stipendier har betalats ut under perioden.  

Stipendiefonden skapades för att stödja undervisning och utbildning inom svensk 
fäktning. Framförallt kan stipendier ansökas för hjälp för genomförande av studier 
eller för studieresa, inom Sverige eller utomlands, med inriktning mot idrott och 
fäktning, att anordna föreläsningar, kurser, seminarium och konferenser inom svensk 
fäktning och för belöning eller uppmuntran åt elev vid Fäktgymnasiet, som visat god 
kamratanda eller berömvärt flit. 

Ansökan om stipendium kan göras av såväl fysiska som juridiska personer med 
anknytning till svensk fäktning. Avkastningen får dock inte användas för ändamål, 
som ska tillgodoses med andra, från Svenska fäktförbundet eller annan organisation, 
riktade medel. Fonden omfattar 16 650 kr. 
 
Licenser  
 
Antalet lösta licenser har ökat kraftigt under senare år.   
 
År Antal licenser Engångslicenser FIE-licenser 
2001 254   
2002 366 
2003 399 
2004 558  50  139 (2003/2004) 
2005 570  47  153 (2004/2005) 
2006 681  69  172 (2005/2006) 
2007 736  27  174 (2006/2007) 
08/09  851  45  176 (2009/2009)  
 
Utbildning 
 
En verksamhetskonferens med utvecklings- och utbildningstema genomfördes i 
Örebro den 4 – 5 oktober 2008. 
 
En regional tävlingsledarkurs genomfördes i Stockholm under hösten 2008. 
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Barn- och ungdomsledarutbildningar genomfördes på Gotland den 23 – 27 juni 2008 
och den 22 – 26 juni 2009.  
 
Två regionala ungdomstränarutbildningar om 40 timmar har genomförts i Umeå 
under vintern 2007/2008 och i Malmö under vintern 2008/2009 med 
representanter från ett flertal klubbar. 
 
En översyn av förbundets kursplan har påbörjats med utbildningshandboken som 
utgångspunkt. 
 
Domarverksamheten    
 
Domarkommissionen har publicerat och genomfört domarsystem 08/09, vilket i hög 
grad har anammats av föreningar och tävlingsarrangörer och inte minst av domarna 
själva.  Svenska Fäktförbundets domarsystem har en bra utformning och står sig gott 
vid en jämförelse med andra förbund.  
 
Ett system för genomförande av distriktsdomarkurser har publicerats, och 
kursmaterial har applicerats.  
 
Domarrapporter och intresseanmälan för internationella domaruppdrag kan nu 
göras interaktivt via Internet. Utfallet av detta har blivit över förväntan.   
 
Challenge Bernadotte och Vigor Challenge (inkl. kadetturneringen) har gjort att de 
flesta svenska FIE- och förbundsdomare nu deltagit i och dragit lärdom av 
internationell bedömning på värja. Ett flertal domare har även haft utlandsuppdrag. 
Några domare är ständigt kallade till FIE-uppdrag. 
 
Antalet kvinnliga domare har ökat. Det bör vara möjligt att kunna entusiasmera 
dessa till högre domarutbildningar och ytterligare öka andelen kvinnliga domare.  
 
Antalet kurser/examineringar har ökat väsentligt. 
 
Kursverksamhet. 
 
Distriktsdomarkurser/examineringar (12 st) har bedrivits på sex olika orter. Av 78 
deltagare har 59 klarat godkänt resultat.  
 
Förbundsdomarexamen (2 st) har genomförts under Lag-SM i Stockholm och Coupe 
de Helsingborg.  Av 17 kandidater blev 13 godkända.  
 
FIE-seminarium/examinering på florett och värja i Stockholm veckan före Challenge 
Bernadotte resulterade i en norsk, en polsk och sex svenska FIE-domare.  
 
Under Vigor Challenge i Göteborg hölls ett första försök till domarkonferens. Elva 
domare var närvarande.  
 
 
 



 
 

16 (49) 

Kursledarutbildning 
 
Intresse för att utbilda nya kursledare för distriktsdomarutbildning har tyvärr, trots 
inbjudan i mars 2008,  ute i distrikt och klubbar inte vaknat till liv förrän alldeles i 
slutet av denna säsong. 
 
Domarläge den 30 juni 2009 
 
13 domare har mist sin licens under perioden på grund av alltför låg aktivitet 
146 domare (28 kvinnor) är licensierade  
24 domare (1 kvinna) har FIE-licens 
14 domare (0 kvinnor) har nordisk licens 
35 domare (8 kvinnor) har förbundslicens  
73 domare (19 kvinnor) har distriktslicens 
 
52 domare (7  kvinnor) har florettlicens 
126 domare (21 kvinnor) har värjlicens  
13 domare (0 kvinnor) har sabellicens  
 
3 domare (0 kvinnor) har licens för tre vapen 
39 domare (6 kvinnor) har licens för två vapen  
104 domare (22 kvinnor) har licens för ett vapen  
 
Vapenrelaterat 
 
Inom floretten har den inhemska bedömningsnivån klart förbättrats under perioden. 
Samtidigt har fäktarnas attityd gentemot domarna förbättrats.   
 
Det är gott ställt med värjdomare. Förbundets arrangemang med GP- och JVC-
tävlingar har ombesörjt stort deltagande och inhämtande av erfarenhet av 
internationell bedömning.  Flera svenska värjdomare kallas regelbundet av FIE till de 
stora mästerskapen och World Cup.  
 
FIE- och förbundsdomare på värja har under säsongen visat stor vilja att acceptera 
domaruppdrag på högre nivå.  
  
Bruno Gaby, fransk OS-domare på sabel, besökte Sverige i oktober 2008 och höll 
seminarium/examination för ett antal intresserade, blivande sabeldomare. Vi hoppas 
att detta ska ge inspiration till fortsatt sabelengagemang.  
 
De inhemska ”stora” sabelklubbarna har emellertid visat förvånansvärt litet intresse 
för det svenska domarsystemet. 
 
Svenska Mästerskap 
Lag  
Plats: Kalmar 
Överdomare: Björn Lindholm  
Samtliga domare, utom en, var licensierade.  
 
Junior-SM Värja, individuellt och lag 
Plats: Karlskrona 
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Överdomare: Göran Flodström  
Samtliga domare var licensierade. 
  
Lag-SM 
Plats: Stockholm 
Överdomare: Ove Larsson  
Samtliga domare var licensierade.  
 
 
SM 
Plats: Karlskrona 
Överdomare: Ulf Wikström  
Samtliga domare var licensierade.  
 
Student-SM 
Plats: Uppsala  
Överdomare: Mattias Edlund 
Samtliga domare var licensierade.  
 
Veteran-SM 
Plats: Uppsala  
Överdomare: Mattias Edlund  
Samtliga domare var licensierade. 
 
Ungdoms-/Kadett-SM 
Plats: Karlskrona  
Överdomare: Pierre Thullberg  
39 licensierade av 40 rapporterade domare, en fantastisk siffra för ett USM. 
 
Samtliga överdomare har enligt domarkommissionen gjort ett mycket bra arbete. Det 
är en stor framgång att ett så stort antal licensierade domare har engagerats till våra 
svenska mästerskap. 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet vill ta tillfället i akt att tacka 
domarkommissionen för ett utmärkt arbete. Inom loppet av några år har 
domarverksamheten lyft till mycket höga nivåer. 
 
Fäktgymnasiet 
 
Svenska Fäktförbundets styrelse antog den 10 juni 2007 en handlingsplan för 
fäktgymnasiet. Av dokumentet framgår att styrelsen vill slå vakt om Fäktgymnasiet 
och att en nedläggning av Fäktgymnasiet ”på många sätt skulle bli ett hårt slag mot 
svensk fäktning i en tid då utvecklingen bland ungdomar och juniorer är sällsynt 
framgångsrik”. Förbundsstyrelsen slår också fast att  
 
• Rekryteringsunderlaget ska förbättras så att RF:s dimensioneringsbeslut (12 

elever varav högst 60% av samma kön) kan upprätthållas över tiden. 
• Fäktgymnasiets ställning som en del av förbundets elitsatsning skall förstärkas. 

Detta skall ske genom att bl.a. landslagsläger förläggs till Karlskrona och att  
      landslagstränaren tar mer aktiv del i Fäktgymnasiets verksamhet och planering. 
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Under verksamhetsåret 2008 – 2009 hade Fäktgymnasiet tio elever, varav tre kom 
från andra kommuner än Karlskrona. Målet med 12 elever över tid har ännu inte 
uppnåtts, men inför läsåret 2009-2010 kommer 40 % av eleverna att komma från 
andra kommuner än Karlskrona. Under verksamhetsåret har nya metoder för att nå 
presumtiva elever prövats. Arbetet har medfört att ytterligare sökanden utifrån 
kommit men arbetet är långsiktigt och mer påtagliga resultat kan förhoppningsvis 
uppnås till läsåret 2010-2011.    
 
Totalt har eleverna vid Fäktgymnasiet haft 14 timmars schemalagd träning varje 
vecka. All träning har varit förlagd till dagtid så att kvällarna har kunna disponeras 
för läxläsning och sociala aktiviteter.   
 
Kvalitén på verksamheten vid Fäktgymnasiet är mycket hög. Ulf Lindholm gör ett 
utomordentligt gott arbete med ”sina” elever och det råder ett mycket gott 
förhållande mellan skola, tränare, SvFF och elever. 
  
I den elevenkät som årligen genomförs av Riksidrottsförbundet fick Fäktgymnasiet 
2008-2009 helhetsbetyget 4 (av maximalt 5). 
 
Eleverna vid Fäktgymnasiet har under året nått det för studierna uppsatta målet ”väl 
godkänt (VG)” som medelbetyg.  
 
Rektors omdöme om eleverna förtjänar att citeras:  
 
”Elevernas resultat är överlag väldigt goda och eleverna tar sitt skolarbete lika 
seriöst som sin träning. De är noggranna med att förbereda sin bortovaro i 
samband med läger och tävlingar och ser alltid till att klara ut de moment som de 
missar. Lärarkåren ställer helhjärtat upp och underlättar för eleverna att hämta 
igen.” 
 
Eleverna erbjuds kontinuerligt studiesamtal med studie- och yrkesvägledare för att få 
stöd i synen på sin studiesituation.   
 
Under våren 2009 har Karlskrona kommun iordningställt ett antal lägenheter som 
ställs till förfogande för gemensamt boende för elever som kommer från andra 
kommuner än Karlskrona.  
 
Under året har fyra elever tagit poäng på FIE:s rankinglista och fem elever har 
representerat Sverige på JVC-tävlingar.  
 
En elev vann sin Mastersklass, och flera elever hade framskjutna placeringar. 
 
Elever från Fäktgymnasiet har deltagit i internationella läger i Tallinn, Estland samt 
på flertalet av de läger som anordnats av Svenska Fäktförbundet i bl.a. Hällevik, 
Karlskrona, Uppsala och Göteborg .  
 
En tävling, USM, arrangerades av Fäktgymnasiets elever som ett led i elevernas 
utbildning. 
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Ungdomsverksamheten 
 
Det s.k. Ungdomsmanifestet infogades i programmet Fäktningen inför framtiden 
genom beslut vid förbundsmötet 2008. 
 
Masters fortsätter att dra stora startklasser och sedan juniorklasserna infördes för två 
säsonger sedan har dessa klasser ökat stort. På damsidan är juniorklassen i värja den 
allra största och hade under säsongen sammanlagt 54 olika startande. Flera av dessa 
var också aktiva vid flera tävlingar. Här är också damklasserna endast något mindre 
än herrklasserna. 
 
Som tidigare syns att deltagarantalet i florettklasserna är väsentligt lägre, framför allt 
på damsidans äldre klasser, juniorer och kadetter. 
 
Damklasserna är mycket mindre än herrklasserna, med undantag för värja juniorer, 
ofta endast en tredjedel av dessa.  
 
Under året har vissa klubbar i samband med Masters även erbjudit en seniorklass i 
anslutning till tävlingen. 
 
Under året har en enkätundersökning gjorts, som sändes ut till samtliga klubbar. 
Frågorna handlade om hur det ser ut i verksamheten och vad man önskar ska 
utvecklas inom svensk ungdomsfäktning. Det har kommit in mycket intressanta 
synpunkter och information genom detta. Analysen av denna kommer att användas 
för arbetet under nästa år och finns också tillgänglig på fencing.se. En utförligare 
redovisning av enkätens resultat finns i styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 
Priset Fair Play 2007/08 har delats ut och gick till Vendela Runold, FFF. Priset 
delades ut vid Kungsbacka Masters. Nomineringar har skett till 2008/2009 års pris 
och vinnaren kommer att utses efter årsmötet och delas ut under nästa 
Masterssäsong. 
 
Under året har två ungdomsläger, sommar och vinter, arrangerats i Blekinge i 
traditionsenlig stil. Dessutom har Gotland arrangerat ett stort ungdomsläger såväl 
2008 som 2009. Samtliga läger har uppskattats av deltagarna. Intresset för fäktläger 
är stort. 
 
Tävlingsverksamhet    
 
En regional tävlingsledarkurs genomfördes i Stockholm under hösten 2008. 
 
Tävlingsbestämmelserna har reviderats under sommaren 2009. 
 
Landslagsverksamheten  
 
Förbundskapten Igor Tsikinjov har under verksamhetsåret varit ansvarig för den 
dagliga verksamheten och planeringen av förbundets elit- och landslagsverksamhet. I 
maj 2008 förlängde förbundet Igors anställningsavtal till och med 2012. Det är 
således Igor som kommer att leda svensk landslagsfäktning över OS i London 2012. 
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Förbundskaptenen har rapporterat till den av förbundsstyrelsen tillsatta 
landslagsledning. Efter förslag från vapenledarna, och efter förbundskaptenens 
yttrande, har landslagsledningen fattat beslut om uttagningskriterier till mästerskap, 
uttagningar till mästerskap, principer för hur landslagsverksamheten skall bedrivas 
och fördelning av ekonomiska resurser inom de av styrelsen fastställda ramarna. 
 
Landslagsledningen har under verksamhetsåret bestått av Per Palmström 
(ordförande och förbundsstyrelsens representant), Igor Tsikinjov, (förbundskapten 
och värjledare), Henrik Lundegaard (florettledare), Peo Danielsson (ansvarig för 
kontakter med SOK och för SOK-projekt) och Johan Harmenberg (övrig ledamot).  
 
Landslagsledningen haft 3 möten varav 1 per telefon. Därutöver har ett flertal 
avstämningar avseende uttagningskriterier, uttagningar och andra frågor skett via e-
post.  
 
Många duktiga klubbtränare runt om i landet har engagerats för landslagsuppdrag i 
samband med tävlingar och träningsläger, framför allt Johan Bergdahl, Ivan Makkai, 
Sergei Paramanov, Adrian Pop, Peter Barvestad och Björne Väggö. 
 
Landslagsledningen har tillämpat principen att det krävs goda internationella 
resultat för att en fäktare skall få representera Sverige vid EM, VM, JVM och Kadett-
VM. Landslagsledningens krav har tydligt framgått av de uttagningskriterier som 
landslagsledningen har fastställt i god tid innan mästerskapen.  
 
Principen om goda internationella resultat har inte tillämpats lika starkt vid JEM och 
Kadett-EM. Till dessa mästerskap har förbundet därför skickat en bredare trupp med 
fler fäktare.  
 
Nedan kommenteras verksamheten under verksamhetsåret med utgångspunkt från 
vad som angavs i verksamhetsplanen för 2008 och vad som anges i 
handlingsplanerna i programmet ”Fäktningen inför framtiden”: 
 
• Samling med de föreningar som har landslagskandidater minst en gång per år.  
 
Förbundets verksamhetskonferens, som genomfördes i Örebro den 4 – 5 oktober 
2008, behandlade särskilt landslagsverksamhet och talangutveckling. Inbjudan 
vände sig speciellt till föreningarnas ordförande och tränare.  
 
Konferensen var välbesökt och i princip alla föreningar med landslagskandidater var 
på plats. Per Palmström presenterade landslagsverksamhetens ambitioner och 
organisation, förbundskapten Igor Tsikinjov pratade om arbetet fram till 2012 och 
analyserade våra konkurrenter och den svenska ”röda tråden” och Göran Flodström 
redogjorde bland annat för talangverksamheten. På kvällen den 4 oktober samlades 
tränarna för en mycket uppskattad diskussion under temat ”Fäktningens teknik, den 
röda tråden, en svensk modell m.m.”. 
 
• Dialog med de aktiva och tränarna bl.a. om vision, målbilder, detaljerade 

delmål och möjligheterna att komma med i bl.a. OS-satsningarna. 
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Denna dialog har pågått under verksamhetsåret som en naturlig del i 
förbundskaptenens arbetsuppgifter. Till viss del var även verksamhetskonferensen i 
Örebro en del i denna dialog. 
 
• Bred förankring av elitverksamheten i styrelsen. 
 
Förbundsstyrelsens vice ordförande, Per Palmström, var under verksamhetsåret även 
ordförande i landslagsledningen. Detta har inneburit att elitverksamheten har fått en 
tydlig förankring i styrelsen. Landslagsverksamheten har även varit en stående punkt 
på dagordningen för styrelsemötena. Vid några styrelsemöten var även 
förbundskaptenen adjungerad. 
 
• Skapande av ett bra tränings- och tävlingsprogram på nationell och 

internationell nivå med bl.a. utländsk sparring och samordnade läger för de 
olika landslagen. 

 
Genom stöd från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har ett omfattande och i 
princip heltäckande program för värjdamerna genomförts enligt uppgjorda planer. 
Detta program tar framför allt sikte på OS 2012 och 2016. Totalt har landslaget och 
juniorlandslaget genomfört runt 35 träningslägerdagar i och utanför Sverige samt 
deltagit i ett stort antal tävlingar. 
 
Värjdamerna fortsätter sin utveckling och gör små men tydliga framsteg. VD-laget 
ligger oftast bland de 12 bästa lagen i världen (11:e plats på EM 2008 i Kiev, totalt 
14:e plats på världsrankingen i dagens läge) och VD-juniorlaget är bland de 8 bästa 
lag i världen (7:a på JEM och 8:a på JVM). 
 
Emma Samuelsson har tagit en mycket meriterande 8:e plats på OS i Peking, en 
fantastisk prestation, och hon är bland de 16 bästa på VD-rankingen. På 
juniorvärldsrankingen ligger Johanna Bergdahl på en 12-plats och Emma Väggö på 
en 15-plats 
 
I verksamhetsplanen för 2008 angavs att det fanns planer på att landslagens 
träningsläger skulle förläggas till olika platser runt om i landet. Syftet var att ge 
landslagsfäktarna ökad variation och stimulans och att öka kunskapen i landet om 
landslagens träningsmetoder och tankesätt. Planerna genomfördes och under 
verksamhetsåret har värjdamerna haft träningsläger inte bara i Uppsala utan även i 
Kungsbacka, Hällevik och i Visby. Träningslägret i Visby genomfördes som en del av 
”Baltic Sea Summer Fencing Camp” och var mycket lyckat. Landslagsfäktarna och 
tränarna vittnade om att det kanske till och med var det ”bästa lägret hittills”.  
 
Beträffande herrvärja har förbundet genomfört ett mindre program som till viss del 
finansierats med förbundets egna medel men framför allt av fäktarna själva samt 
deras klubbar. SOK stöttade verksamheten med ett visst begränsat ekonomiskt stöd 
för deltagande i WC-tävlingarna i Tallinn och Legnano. Situationen för herrvärjan är 
väldigt svår just nu, men det finns tydliga ljuspunkter som Robin Kases andraplats på 
kadett-VM och Anton Samuelssons och Viktor von Platens fina prestationer på JVC-
tävlingar. 
 
Under andra halvan av verksamhetsåret har landslagsledningen och styrelsen ägnat 
mycket tid åt att analysera och diskutera organisationen av svensk herrvärjfäktning 
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och hur verksamheten skall bedrivas framför. Förändringar av organisationen och en 
långsiktig plan för hur svensk herrvärjfäktning i framtiden skall bli mer 
konkurrenskraftig kommer förhoppningsvis att kunna presenteras i samband med 
elittränarseminariet och förbundsmötet den 17 – 18 oktober 2009. 
 
Svenska Fäktförbundet har saknat ekonomiska förutsättningar för att genomföra 
ytterligare tränings- och tävlingsprogram under verksamhetsåret. Florettledningen 
har dock organiserat ett program som i princip helt har finansierats av fäktarna själva 
och deras klubbar. Förbundet har stöttat med domarkostnader, staravgifter och 
ledarkostnad vid mästerskap. 
 
 
• Talangutvecklingsprogram för kommande landslag. 
 
Utveckling av talanger för kommande landslag är en av de viktigaste uppgifterna för 
svensk fäktning just nu. Vid elitkonferensen som genomfördes i Göteborg i samband 
med VIGOR Challenge 2007 var det starkaste och tydligaste önskemålet från 
deltagarna att förbundet borde bedriva ett mer strukturerat och aktivt arbete med att 
identifiera, uppmuntra och utveckla talangerna för kommande landslag. Frågan om 
talangutveckling är central för att Sverige i framtiden skall få fram 
konkurrenskraftiga landslag. 
 
I slutet av 2007 utsåg förbundsstyrelsen Ulf Lindholm till talangchef och ansvarig för 
talangutvecklingsarbetet. Under verksamhetsåret har Ulf Lindholm genomfört tre 
talangläger med särskilt inbjudna fäktare, i Hällevik 14 – 19 juni och 3 – 8 augusti 
2008 och i Karlskrona 2 – 5 januari 2009. Ett särskilt talangläger enbart för 
florettfäktare arrangerades av florettledningen i Malmö den 26 – 30 december 2008. 
I maj 2009 valde Ulf Lindholm tyvärr att avgå som talangchef.   
 
Den kravanalys som förbundet sedan 2007  arbetat med att få fram är tillsammans 
med utvecklingstrappan mycket viktiga dokument för förbundets 
talangutvecklingsprogram för kommande landslag. Ett första utkast av kravanalysen 
skickades till SOK:s utvecklingschef Hans Christer Anderberg i slutet av 2007. Efter 
förfrågan från förbundet tog Johan Harmenberg i maj 2009 över ansvaret för 
färdigställandet av kravanalysen och utvecklingstrappan. Enligt planerna kommer 
kravanalysen och utvecklingstrappan att skickas ut på en bred remiss i slutet av 
augusti 2009. 
 
• ”Nationellt utvecklingscentrum” för i första hand landslagsläger. 
 
Denna fråga har varken förbundsstyrelsen eller landslagsledningen ägnat någon tid åt 
under verksamhetsåret. 
 
• ”Uppvisningsträningar” med landslaget i olika klubbar. 
 
Värjdamerna har genomfört träningsläger i Kungsbacka, Hällevik, Uppsala och Visby. 
Vid dessa läger har andra fäktare fått möjlighet att titta på deras träning och i vissa 
fall även kunnat delta i träningen. 
 
• Arrangera minst ett elittränarseminarium per år, där också utländska impulser 

tas tillvara. 
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Verksamhetskonferensen i Örebro handlade till stor del om fäktning på landslagsnivå 
och hur vi skall få en ”röd tråd” i svensk fäktning som sträcker sig från nybörjare till 
världsmästare. Verksamhetskonferensen innehöll även ett elittränarseminarium tack 
vare att många av landets elittränare var med på verksamhetskonferensen och deltog 
i den uppskattade kvällsdiskussionen under temat ”Fäktningens teknik, den röda 
tråden, en svensk modell m.m.” 
 
• Om de ekonomiska resurserna tillåter erbjuda utvecklingsprogram för 

klubbtränare, inkl. deltagande i resor. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för detta saknades under verksamhetsåret. 
 
Sabel      
 
I juni 2008 invigdes Nordic Sabre Center i Reykjavik. Syftet med centret är att skapa 
en central plats för de nordiska ländernas sabelfäktning, och att genom samarbete 
höja kvaliteten på sabelfäktningen i Norden. Man planerar bland annat att 
regelbundet ge träningsläger för fäktare, tränare och domare på alla nivåer. Till 
lägren hyrs instruktörer, domare och fäktare i världsklass in. Under 
verksamhetsperioden har svenska sabelfäktare deltagit på följande arrangemang på 
Nordic Sabre Center: 
 
• Veckolång instruktörskurs, juni 2008 
• Veckolångt träningsläger, juni 2008 
• Veckolångt träningsläger, januari 2009 
• Veckolångt träningsläger, juni 2009 
• Veckolångt domarseminarium, juni 2009 
 
I oktober 2008 deltog ett 20-tal personer på en distriktsdomarkurs och 
domarworkshop i Stockholm under ledning av OS-domaren Bruno Gaby.  
 
Den svenska sabelinstruktörsutbildningen under ledning av Thierry Trottein har 
också fortsatt. Ett tiotal deltagare från klubbar från Umeå till Lund deltar. 
 
Internationellt har svenska sabelfäktare under året deltagit på VC-satelliter i Sverige, 
Finland och Reykjavik. Ett flertal nationella tävlingar har genomförts. 
 
Högst placerad sabelfäktare på världsrankingen sista juni 2009 blev Johan Classon, 
ÖKSF (342:a).  
 
På den svenska rankinglistan låg Johan Classon och Louise Elisson, LFK, överst för 
säsongen 2007-2008. För säsongen 2008-2009 placerade sig Johan Classon och 
Rebecka Andersson, ÄFK, högst. 
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Veteranfäktning  

Målet är att öka antalet aktiva veteranfäktare både som motionärer och på tävlingar. 
Bedömningen är att antalet aktiva veteraner har ökat. Nivån på veteranfäktningen 
har höjts. Ett konkret exempel är Jan Tivenius, som var bäste svensk på Challenge 
Bernadotte och blir uttagen till världscuptävlingar. 

Utbytet med andra klubbar, både hemma och utomlands, ökar. 

En inbjudan till lag-SM fanns med i kallelse till SM våren 2009, men intresset var för 
svagt.  

Gunnar Jonsberg deltog i EVFC: s årliga kongress i samband med EM. Kongressen 
beslutade, att EVFC skall samarbeta med Europeiska fäktförbundet när det gäller 
veteranfäktningen. 

Kerstin Palm tog guld på florett på i EM och Peter Barvestad tog guld på värja.  

I VM vann Peter Barvestad guld på värja. Lagguldet på värja gick ej att återerövra den 
här gången. 

Ett damlag på värja deltog med den äran på EM. 

Internationellt engagemang   
 
Det internationella arbetet började med att förbundet den 1 – 6 mars 2008 var värd 
för Internationella Fäktförbundets (FIE) domarseminarium med efterföljande 
domarexamination. Seminariet och examinationen genomfördes på Bosön utanför 
Stockholm. Svenska Fäktförbundet stod för kostnaderna för konferenslokaler och 
konferensutrustning m.m. samt för kostnaderna för resa och uppehälle för de av FIE 
utsedda examinatorerna. Förbundet kunde genomföra detta projekt tack vare mycket 
goda kontakter med FIE, och tack vare att Riksidrottsförbundet i december 2007 
beviljat Svenska Fäktförbundet internationellt stimulansbidrag med 60 000 kr som 
stöd för genomförandet.  
 
I februari 2008 bjöd förbundsstyrelsen in Internationella Fäktförbundets dåvarande 
President, René Roch, till Stockholm i samband med Challenge Bernadotte. Goda 
relationer med Internationella Fäktförbundet (FIE) och FIE:s president är viktiga för 
förbundets internationella arbete, inte minst för att VIGOR Challenge och Challenge 
Bernadotte skall få behålla statusen som JWC-tävling respektive GP-tävling. 
 
Den 5 april 2008 representerade Pierre Thullberg förbundet vid FIE:s 
Generalförsamling i Acireale, Italien. Pierre var även president i tävlingsledningen 
vid JVM och Kadett-VM som genomfördes i Acireale i april 2008. 
 
Per Palmström var president i tävlingsledningen vid testtävlingen inför OS och vid 
lag-VM för herrflorett och damvärja i Peking den 18 – 20 april 2008. 
 
Den 13 juni 2008 representerade Christian Edling förbundet vid den Nordiska 
Fäktunionens kongress i Reykjavik, Island. Vid kongressen valdes Carin Wiberg till 
ledamot av unionens utbildningskommission. Tidigare, vid kongressen 2007, hade 
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Björn Lindholm valts till ledamot av domarkommissionen och Per Palmström till 
suppleant i styrelsen. 
 
Den 4 juli 2008 representerade Per Palmström förbundet vid den Europeiska 
Fäktkonfederationens kongress i Kiev, Ukraina. Pierre Thullberg var president i 
tävlingsledningen vid EM som också genomfördes i Kiev under juli 2008.  
 
Under augusti månad 2008 var Per Palmström president i tävlingsledningen för 
fäktningen vid OS i Peking. 
 
Lördagen den 6 december 2008 genomfördes FIE:s valkongress i Paris. Lars 
Liljegren och Per Palmström representerade Svenska Fäktförbundet. Även Pierre 
Thullberg var med på kongressen i egenskap av ledamot av FIE:s regelkommission. 
FIE hade även bjudit in SOK:s generalsekreterare och IOC-ledamoten Gunilla 
Lindberg till kongressen.  
 
Kongressen valde Alisher Usmanov, Ryssland, till ny FIE president. Alisher Usmanov 
besegrade René Roch med 66 röster mot 61. Pierre Thullberg omvaldes till 
regelkommissionen och Per Palmström nyvaldes till den juridiska kommissionen.  
 
Sverige har aldrig tidigare haft två personer invalda i FIE samtidigt. Förbundet har 
dock målmedvetet arbetat för detta sedan 1995. Resultatet av valkongressen 2008 är 
en stor framgång för Svenska Förbundets internationella arbete. 
 
Inför 2009 års upplaga av Challenge Bernadotte valde förbundsstyrelsen att bjuda in 
både Alisher Usmanov och René Roch. René Roch erhöll i samband med tävlingens 
finalpass Svenska Fäktförbundets finaste utmärkelse, kungamedaljen i guld, som tack 
för ett mycket gott arbete med att utveckla internationell fäktning och för gott 
samarbete med Sverige. Alisher Usmanov hade ingen möjlighet att komma till 
Stockholm i samband med Challenge Bernadotte men skickade i sitt ställe FIE: s nya 
generalsekreterare, Maxim Paramonov. I samband med tävlingarna fick delar av 
förbundsstyrelsen möjlighet till informella samtal med Maxim. 
 
Pierre Thullberg representerade förbundet vid FIE: s Generalförsamling i Belfast, 
Nordirland den 4 april 2009. Pierre var även president i tävlingsledningen vid JVM 
och Kadett-VM som genomfördes i Belfast i april 2009. 
 
I samband med JVM och Kadett-VM i Belfast genomförde förbundet ett projekt i 
syfte att öka kompetensen i Sverige att organisera stora internationella fäkttävlingar. 
Projektet innebar att Johan Willemo, Ana Valero Collantes och Mattias Edlund, alla 
engagerade i organisationen av Challenge Bernadotte, reste till Belfast för att hjälpa 
tävlingsarrangörerna som volontärer. På plats i Belfast arbetade de tre svenska 
volontärerna nära ledningen för tävlingen och fick praktisk erfarenhet av vad det 
innebär att organisera ett stort internationellt mästerskap.  
 
Projektet gick att genomföra tack vare förbundets mycket goda relationer med det 
brittiska fäktförbundet och dess ordförande Keith Smith samt att 
Riksidrottsförbundet i december 2008 beviljat fäktförbundet ett bidrag på 60 000 kr 
för genomförandet av projektet. 
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Ökad självfinansiering 
 
Förbundets näringslivskontakter har över åren varit få och framförallt knutna till 
enskilda tävlingsinsatser.  Detta har framförallt berott på den sponsringspolicy som 
funnits inom näringslivet; där sponsringsintresset varit knutet till medial exponering 
vid internationella framgångar samt möjlighet till arenaexponering.  
 
Under verksamhetsåret har förbundet bytt strategi. Istället för att arbeta med 
kortsiktiga insatser och näringslivsavtal har förbundet arbetat med att skapa 
förutsättningar för hållbart näringslivssamarbete.  Det är förbundets övertygelse att 
näringslivssamarbete bygger på långsiktighet och en väl grundad idé om hur vi vill att 
vårt näringslivssamarbete ska se ut. Denna grund har nu lagts och kommer att tjäna 
som underlag för kommande verksamhetsårs aktiviteter. 
 
För att skapa koncentration runt näringslivsfrågan har förbundsstyrelsen: 
 
• Utsett en näringslivskontakt, som aktivt arbetar med näringslivsfrågor  
• Frikopplat sig från arbetet med finansieringen av Challenge Bernadotte och 

överlåtit det arbetet på en separat styrgrupp där dock förbundsstyrelsens 
näringslivskontakt är representerad. 

 
Följande aktiviteter har genomförts under året: 
 
• Framtagning av förbundspolicy runt näringslivssamarbete 
• Genomlysning av möjliga partners har genomförts vilket resulterade i 

framtagning av en näringslivslista med över 70 potentiella kontakter.  
• Framtagande av företagspresentation där fäktningen presenteras tillsammans 

med förbundets vision och målsättningar. 
• Brevutskick med presentation av sporten till utvalda organisationer 
• Genomförande av nya och uppföljande näringslivsmöten. 
 
Information/PR 
 
Hemsidan, fencing.se 
 
Förbundets hemsida är och ska vara den samlade platsen för information och nyheter 
om svensk och internationell fäktning. Antalet besökare har ökat under 2008 till i 
snitt 6-700 per dag. Ett all time high nåddes i mars 2008 (i samband med Challenge 
Bernadotte) på 2185 unika besökare.  
 
Under 2008 har det omfattande arbetet med att utveckla Svenska Fäktförbundets 
hemsida, fencing.se, fortsatt. En helt ny design och struktur på sajten har skapats för 
att göra det enklare för besökarna att dels se de senaste nyheterna, dels hitta det de 
söker efter. För att underlätta det sistnämnda har bland annat sökfunktionen 
förbättrats avsevärt. Även Kalendern har förbättrats och gör det nu möjligt att, i 
kronologisk ordning, se vad som är på gång, samt direkt hitta inbjudningar och 
annan information. 
  
En annan liten, men tydlig förbättring är möjligheten att kommentera enskilda 
artiklar. På så sätt kan vem som helst som är inloggad skicka ett grattis-meddelande 
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för ett bra resultat eller komma med synpunkter eller frågor på det som skrivs. 
Funktionen syftar till att öka intresset och aktiviteten på sajten. 
 
Webbsändningar på fencing.se 
 
Under året har också ett samarbete med Qrodo möjliggjort för klubbarna att live-
sända egna tävlingar på fencing.se. Med relativt enkla medel kan matcher visas i sin 
helhet och det finns även möjlighet för tittarna att kommentera. Under 2008 
genomfördes tester med systemet på bland annat Challenge Bernadotte, S:t 
Erikscupen och seniorernas lag-SM. 
 
Syftet med initiativet är att med modern teknik göra det möjligt för fler än bara de 
som är i hallen att se olika tävlingar runt om i Sverige. Vid internationella tävlingar är 
det också möjligt för andra länder att genom fencing.se föjla tävlingarna. 
 
Media 
2008 var ett bra år för svensk fäktning medialt. Och detta av ett mycket tydligt skäl, 
OS i Peking och Emma Samuelsson kvartsfinal. OS-år är viktiga, särskilt för mindre 
idrotter som fäktning. Emma Samuelssons OS-start innebar inte bara tv-tid under 
OS, utan också i Lilla Sportspegeln och i en rad tidningsartiklar. Emma fick också 
Svenska Dagbladets idrottsstipendium, Lilla Bragdguldet, vilket innebar en mängd 
artiklar. Svensk fäktning är oerhört beroende av resultat internationellt för att synas i 
de större medierna. Utan en stjärna, eller flera – inga nyheter i riksmedia. 
 
Belöningar 
 
Belöningsgruppen har under verksamhetsåret behandlat flera förslag till utmärkelser 
och följande har lagts fram och beslutats av styrelsen: 
 
Namn Belöning 
Rene Roch,  
Fédération Internationale d’Escrime (FIE) 
 
Knut (Tommy) von Troil, YFK 
            

Kunglig guldmedalj 
 
 
Kunglig guldmedalj 

Kerstin Warvsten, LFK, SvFF 
     

Förtjänstmedalj i guld 

Helle Andersen, ARA, SvFF  
 

Förtjänstmedalj i silver 

Kjell-Åke Karlsson, Blekinge Idrottsförbund 
Johan Melin, Fäktgymnasiet 
 

Guldplakett 

I 19 IF, Boden (100 år)  
Blekinge Idrottsförbund (100 år) 
Fäktgymnasiet, Karlskrona (25 år)  
Djurgårdens IF Fäktförening (50 år)  
 

Hederssköld i guld 

Göran Malkar, SAF (nr 71)  
Emma Samuelsson, GFK (nr 72)  
efter resultat- och meritkontroll av 
belöningsgruppen 

Elitmärket – ”Stora grabbars 
märke” 
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Roland Halvorsen, DIF och SvFF  RF: s förtjänsttecken efter förslag 

från belöningsgruppen och SvFF 
 
Disciplinnämnden     
 
Disciplinnämnden har haft ett antal telefonsammanträden för att ta ställning till 
frågan om ett svart kort som har utdelats vid tävling skulle föranleda någon 
ytterligare bestraffning än den avstängning från tävlingen som kortet i sig innebär. 
Nämnden har i de prövade fallen kommit fram till att någon ytterligare åtgärd inte 
har varit påkallad. 
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Svenska Fäktförbundet 
Organisationsnummer: 802001-1212 
 

Årsredovisning för Svenska Fäktförbundet 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2008-01-01–2009-06-30. 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Svenska Fäktförbundet har till syfte att verka för att gynna fäktsporten. Förbundet är 
medlem i Internationella Fäktförbundet och Europeiska Fäktkonfederationen. 
Verksamheten inom svensk fäktsport är organiserad i tre geografiska distrikt samt ombud 
fäktning som den 30 juni omfattade 43 föreningar. Antalet medlemmar i förbundet var drygt 
4 300 st (4 200 år 2007, 4 000 år 2006, 3 700  år 2005, 4 300 år 2004). 
 
Vid jämförelse med tidigare verksamhetsår är det viktigt att notera att verksamhetsåret 
2008/2009 sträcker sig över ett och ett halvt kalenderår, efter beslutet av årsmötet den 19 
april 2008 att ändra verksamhetsår för Svenska fäktförbundet. 
 
Från och med verksamhetsåret 2009/2010 sträcker sig Svenska Fäktförbundets 
verksamhetsår från den 1 juli till den 30 juni. 

Förbundets ekonomiska utveckling i 
sammandrag    
(belopp i tkr)       

  2008/09 2007 2006 2005 2004  

Verksamhetsintäkter 7 463 4 554 4 187 3 867 4 019  
Verksamhetens resultat 215 158 189 7 -221  
Eget kapital 657 415 227 49 39  
Balansomslutning 1 312 721 721 515 335  
Antal anställda 3 3 2 2 2  
Projektanställda 0 0 1 2 1  
 
Framtida utveckling 
Utvecklingen för Svenska Fäktförbundet har fortsatt den positiva trenden. Förutom 
idrottsliga framgångar har 2008-2009 inneburit en positiv ekonomisk utveckling för 
förbundet. Även om förbundet ännu inte nått Riksidrottsförbundets mål för eget kapital har 
detta kunnat byggas upp avsevärt sedan 2004. 
 
Genom Idrottslyftet har förbunden tillförts medel för förbundsutveckling. Den tidigare 
satsningen Handslaget tillförde medel till idrotten, men främst på klubbnivå. För mindre 
förbund medförde administrationen av det tillflödet av medel att den centrala 
administrationen ansträngdes ytterligare, utan att det fanns resurser för att avlasta den 
befintliga personalen. Idrottslyftet ger idrotten både större rörelsefrihet och tillför 
förbunden medel på central nivå. För svensk fäktning innebär detta att satsningar kan göras 
på ett flertal områden, som är centrala för fäktsportens utveckling. Dessutom har det skapat 
utrymme för att tillföra landslagsverksamheten medel med exempelvis satsningar på 
talangutveckling och fäktgymnasiet. Under 2008 fattades beslut om att tillföra medel direkt 
till elitverksamhet genom en samordnad satsning för svensk idrott. Samarbetsproblem 
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mellan RF och SOK har nu i princip nått sin lösning och ytterligare medel till elitverksamhet 
kommer att föras ut till specialidrottsförbunden. 
 
För verksamhetsåret 2009/2010 har Svenska Fäktförbundet redan tillförts 300.000 kronor 
för utveckling av elitverksamheten. Ökningen av finansiering kommer att underlätta 
utvecklingen av landslagsorganisationen och möjliggör en utveckling av 
administrationssystem för tävlingsverksamheten. 
 
Den positiva utvecklingen har fortsatt med ett ökat antal klubbar och fler fäktare som löser 
tävlingslicens. 
 
 
 
Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen föreslår att disponibelt resultat 

Balanserat kapital 414 530      

Årets resultat 
242 
699      

 657 229      

Överföres i ny räkning 657 229      
 
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej 
anges. 
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Svenska Fäktförbundet 
Organisationsnummer 802001-1212 

Resultaträkning Not 2008/09 2007 
 1   
Intäkter    

Verksamhetsintäkter 2 7 463 441 4 554 040 

Summa intäkter  7 463 441 4 554 040 

Kostnader 3   

Basorganisation 4 -2 446 980 -1 689 303 

Idrottslig verksamhet 5 -4 603 915 -2 634 660 

Projekt 6 -197 436 -71 899 

Summa verksamhetskostnader  -7 248 331 -4 395 862 

Verksamhetens resultat  215 110 158 178 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  27 719 13 978 

Räntekostnader  -130 -349 

Årets resultat  242 699 171 807 
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Svenska Fäktförbundet 
Organisationsnummer 802001-1212 

Balansräkning     
 Not  30/6 2009 31/12 2007
 1    

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     
Inventarier 7  18 022 19 801 

Summa anläggningstillgångar   18 022 19 801 

Omsättningstillgångar     

Varulager mm     
Varulager   58 469 70 487 

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   98 395 84 022 
Skattefordran   6 204 0 
Övriga fordringar   31 130 9 889 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  170 300 74 612 

Kassa och bank   929 386 461 895 
     

Summa omsättningstillgångar   1 293 884 700 905 

Summa tillgångar   1 311 906 720 706

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     
Balanserat kapital   414 530 242 723 
Årets resultat   242 699 171 807 

Summa eget kapital   657 229 414 530 

Kortfristiga skulder     

Stipendiefond   16 650 16 650 
Leverantörsskulder   0 40 095 
Skatteskuld   0 7 962 
Övriga skulder   35 181 24 139 
Uppl kostn/förutbetalda int 8  602 846 217 330 

Summa kortfristiga skulder   654 677 306 176 

Summa eget kapital och skulder   1 311 906 720 706

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Svenska Fäktförbundet 
Organisationsnummer 802001-1212 
 

Tilläggsupplysningar    
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Inventarier redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för planenlig 
avskrivning (20-50% år). Lagret har redovisats till anskaffningsvärdet med avdrag för 
bedömd inkurans. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan. Förbundet tillämpar en funktionsindelad rapportform i 
resultaträkningen. Upplysningar om vissa kostnadsslag (personal, avskrivningar etc) 
framgår nedan. 
 
 
Not 2 Verksamhetsintäkter 

    2008/09 2007 

Grundbidrag RF   2 519 000 1 663 000 

Handslaget RF   0 93 500 

IL verksamhetsutveckling  272 000 90 000 

IL förbundsutveckling   706 500 235 500 

Handslaget RF projekt   0 955 
Allmänna arvsfonden   0 43 324 
Föreningsavgifter/licensavgifter   344 307 168 850 
Stimulansprojekt RF   120 000 55 000 
Intäkter utbildningsverksamhet  145 700 69 800 
Intäkter ungdomsverksamheten  273 800 180 100 
SOK-
medel    1 523 862 1 059 289 
Övr intäkt OS 2008, 2012-2016  0 26 082 
Intäkter övrig tävlingsverksamhet  210 335 61 610 
Intäkter VC-tävlingar   1 230 623 509 567 
Bidrag SvFF/ChB   0 29 000 
Sponsormedel   50 000 50 000 
Försäljning    30 004 14 490 
Övriga intäkter   37 310 203 973 

    7 463 441 4 554 040 
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Not 3 Personalkostnader och övrig information om personal 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män, har uppgått till:   

    2008/09 2007    
Kvinnor    1 1    
Män    2 2    

Totalt    3 3    

Löner och andra ersättningar       

Styrelsen    0 0    
Kanslichef och utb.org.chef  949 488 584 778    
Övriga anställda   752 748 430 120    

Totalt löner och ersättningar  1 702 236 1 014 898    

Sociala avgifter enligt lag och avtal  518 231 297 358    
Pensionskostnader   61 957 58 376    
Därav styrelsen   0 0    

Avtal om avgångsvederlag   Inga Inga    
 
 
Not 4 Kostnader Basorganisation 

    2008/09 2007    

Kansli, porto, hyra etc   1 695 761 1 025 107    
Förvaltning    60 396 39 474    
Styrelse, årsmöte, verks konf , verkst utsk 156 198 125 404    
Information, utbildning,ungdom  483 310 281 748    
Belöningar, adm IL och övrigt  6 769 150 751    
Avgifter till internationella förbund  7 264 4 511    
Avskrivningar   20 186 15 608    
Kostnad sålda varor   17 096 46 700    

    2 446 980 1 689 303    
 
 
Not 5 Kostnader Idrottslig verksamhet 

    2008/09 2007    
SOK 2008, 2012-2016   1 523 862 1 250 026    
Övrig tävlingsverksamhet  1 427 210 613 176    
Fäktgymnasiet   63 270 41 269    
Medlemsförsäkring   28 764 28 764    
Domare    83 132 7 470    
Internationella engagemang  98 985 37 191    
VC-tävlingar    1 378 692 656 764    

    4 603 915 2 634 660    
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Not 6 Kostnader projekt 

    2008/09 2007    
RF stimulansproj   177 436 0    
Handslaget RF-projekt, IL   20 000 21 687    
Allmänna arvsfonden, rullstolsfäktning  0 50 212    

    197 436 71 899    
 
 
Not 7 Inventarier 
 
    2008/09 2007    
Ingående anskaffningsvärde  110 476 98 386    
Årets investeringar   18 407 12 090    
Försäljningar och utrangeringar  0 0    
Utg ackumulerade 
anskaffningsvärden 128 883 110 476    

Ingående avskrivningar enligt plan  90 675 75 067    
Försäljningar och utrangeringar  0 0    
Årets avskrivning   20 186 15 608    

Utg ackumulerade avskrivningar   110 861 90 675    

Bokfört värde   18 022 19 801    
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
    2008/09 2007    
Upplupet revisionsarvode  15 000 15 000    
Allmänna arvsfonden rullstolsfäktning  0 11 542    
Upplupna semesterlöner inkl soc avg  97 626 65 702    
Karlskronaläger 2009 / 2008  36 800 40 800    
Elitstöd/Svenska Spel   300 000 0    
SOK-medel    0 34 105    
Förutb int ChB   0 5 000    
Soc avgift lön jun 09/dec 07  34 994 24 989    
RF dopingkontroll   41 666 0    
Övr upplupna 
kostnader   76 760 20 191    
    602 846 217 330    
 
 
 
 
Stockholm 2009- 

 

Lars Liljegren, ordförande Bettina Berg Christian Edling 

 

Max Hellström Gunnar Jonsberg Kerstin Levin 

 

Per Palmström Carin Wiberg Peråke Wiberg 

 

 

Min revisionsberättelse har avgivits 2009- 

 

Bengt Arnedal 
Auktoriserad revisor 
Av årsmötet utsedd revisor 
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     Arnedal 
     Revision 
      
   
      
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 
Till förbundsmötet i 
 
SVENSKA  FÄKTFÖRBUNDET 
Org.nr 802001-1212 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska 
Fäktförbundet för räkenskapsåret 1 januari 2008 – 30 juni 2009. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. 
Jag anser att min revision ger min rimlig grund för våra uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. 
Jag tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
 
 
Stockholm den 
 
 
 
Bengt Arnedal    
Auktoriserad revisor     
Utsedd av förbundsmötet   
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Resultat 
Se separat bilaga.  
 
Svenska Fäktförbundet 
Valberedningen     2009-10-04 
      
 
 
Till SvFF:s distrikt, anslutna föreningar och kansli 
 
 

Valberedningens förslag inför 2009 års förbundsmöte 
 
 
Ordinarie styrelseledamöter: 
Lars Liljegren, ordf. (omval) 
 
Christian Edling (omval)  
Kerstin Levin (omval)  
Peråke Wiberg (omval) 
Peter Lydh (nyval) 
Pia Willemo (fyllnadsval efter Carin Wiberg) 1 år 
  
Suppleant: 
Jonas Eklund (nyval) 
Birgitta Linde (nyval/fyllnadsval efter Pia Willemo) 1 år 
 
Revisor: 
Bengt Arnedal (omval) 
 
Revisorssuppleant: 
Lars Bauman (omval) 
 
Se bilaga för kort presentation av de kandidater som föreslås för nyval. 
 
Förnyelse i valberedningen 
Valberedningen har på eget initiativ kommit fram till att det kan vara bra med 
förnyelse i valberedningen, varför Arne Jansson och Ebba Hårleman inte ställer upp 
för omval. För att bibehålla viss kontinuitet i valberedningen ställer Kjell Gabrielsson 
upp för omval för ytterligare 1 år, dock ej som ordförande. Valberedningen kommer 
inte att föreslå nya valberedningsledamöter, utan uppmanar klubbar och SDF:er att 
förbereda detta inför förbundsmötet. 
 
 
Valberedningen 
 
Arne Jansson  Ebba Hårleman Kjell Gabrielsson
   
 
Kopia till: styrelsen och ovan föreslagna till nyval 
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      Bilaga 
 
 
Kort info avseende kandidater för nyval 
 
Med anledning av att ingen från valberedningen har möjlighet att närvara vid årets 
förbundsmöte kommer här en kort presentation av de föreslagna kandidaterna.  
 
Peter Lydh 
• Ordförande i Kungsbacka Fäktklubb 99. 
• Ledamot av Västsvenska Fäktförbundets styrelse. 
• Arbetar med rekryteringsfrågor inom KF99. 
• Har erfarenhet som tävlingsledare att arrangera stora tävlingar, t.ex. Kungsbacka 

Masters och Vigor Challenge 
• Är aktiv motionsfäktare. 
• Aktiv domare. 
 
 
Birgitta Linde 
• Ledamot i Göteborgs Fäktklubbs styrelse. 
• Ledamot av Västsvenska Fäktförbundets styrelse. 
• Birgitta har varit med och utvecklat GFKs ungdomssektion. 
• Aktiv domare. 
 
 
Jonas Eklund 
• Ordförande Sydsvenska Fäktförbundet 
• Styrelseledamot i MF 19 
• Fäktförälder 
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Propositioner 
 
1. Mot gemensamma mål 
– förslag till framtida nyckeltal för Svenska Fäktförbundet 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i februari 2002 att tillsätta en 
arbetsgrupp, som bl.a. skulle lämna förslag till vision, mål, värderingar och 
handlingsplaner för Svenska Fäktförbundet. 

I december 2002 skickade arbetsgruppen ut materialet ”Fäktningen inför framtiden - 
rådslagsmaterial till SDF, föreningar och enskilda” till SDF och klubbar.  
 
Tre SDF, 22 klubbar och fyra privatpersoner besvarade denna remiss. 
 
Styrelsen utarbetade därefter ett förslag till program som skickades till klubbarna för 
en bred remiss i december 2003. Sex klubbar, två SDF och en privatperson hade 
lämnat synpunkter på styrelsens förslag vid remisstidens utgång.  
 
Styrelsen lämnade därefter programförslaget ”Fäktningen inför framtiden” för 
behandling och beslut vid förbundsmötet 2004. 
 
Förbundsmötet gjorde några smärre justeringar i förslaget. 
 
Styrelsen fick dessutom i uppdrag ”att ta fram ett förslag till strategi för 
elitverksamheten, att föreläggas nästa förbundsmöte”. 
 
Vid förbundsmötet 2005 lämnade styrelsen förslaget till sammanhållet 
handlingsprogram, där också elitverksamheten ingick. Förslaget antogs av 
förbundsmötet, sedan en del av dagen ägnats åt diskussion om elitverksamheten. 
 
Vid förbundsmötet 2008 kompletterades programmet med avsnitten om 
ungdomsfäktningen och jämställdhet, sedan en bred diskussion om de båda ämnena 
förekommit inom Svenska Fäktförbundet. 
 
Bra förbundsutveckling 
 
Arbetet med programmet ”Fäktningen inför framtiden” svetsade samman Svenska 
Fäktförbundet. Den stadgeändring som gjordes samtidigt betydde, att föreningarna 
fick rösträtt vid årsmötet. Ansvaret för förbundets utveckling lades därmed i ännu 
större utsträckning på föreningarna, sedan de bl.a. genom remisser hade gjort ett 
aktivt arbete med framtidsprogrammet.  
 
Till framgången bidrog också den dialog som skedde efter att programmet hade 
antagits 2004, då föreningarna tilldelades medel från den extra satsningen 
”Handslaget” (senare ”Idrottslyftet”) om de utformade konkreta verksamhetsplaner i 
linje med programmet.  
 
I en tid, då många idrotter har svårigheter, kan Svenska Fäktförbundet glädja sig åt 
en positiv utveckling, bl.a. när det gäller viktiga nyckeltal som mäter bredd och 
aktivitet, t.ex. medlemmar och antalet licenser. Antalet föreningar har minskat, även 
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om senare år har inneburit en ökning. Antalet studietimmar ökade kraftigt efter en 
bred informationssatsning i samverkan med SISU. En minskning har skett under 
därefter skett under senare år. 
 
 

Några nyckeltal

2000          2006 2007

Antal föreningar 51 41 39

Antal medlemmar    2 914 4 003 4 228

Eget kapital (kr)   300 063     243 000   415 000

Licenser 323           681          736

Studietimmar ca 80 659 562

42

 
En viktig mätare på aktiviteten inom förbunden med stor direkt betydelse både för 
det statliga och kommunala stödet är det lokala aktivitetsstödets utveckling. 
 

LOKAK – antalet deltagartillfällen
(och antalet sammankomster)
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LOKAK – antalet sammankomster
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Sammanställningen över det lokala aktivitetsstödet visar, att den ökning av antalet 
medlemmar, licenser m.m. samt den tillströmning av ungdomar som syns i 
föreningar och i t.ex. Masters inte har fått något genomslag i det lokala 
aktivitetsstödets utveckling för Svenska Fäktförbundet.  
 
Det är utomordentligt väsentligt, att alla aktiviteter redovisas till RF och till 
kommunen, då föreningarnas intäkter står i direkt relation till dessa redovisningar. 
Vidare är siffrorna över det lokala aktivitetsstödets omfattning mycket avgörande för 
det stöd Svenska Fäktförbundet får från staten/RF samt det landstingsstöd som 
betalas ut av RF: s distriktförbund till SDF/föreningar. 
 
Andelen kvinnor/flickor som löst licens är stigande. År 2000 var andelen 23 procent. 
År 2006 var den 25 procent. 
 
Antal lösta FIE-licenser (för internationella tävlingar)  för säsongen 2005/2006 var 
172, att jämföras med 153 säsongen 2004/2005 och 139 säsongen 2003/2004. 
 
Andelen kvinnliga medlemmar har ökat från 23 procent 2000 till 28 procent 2006. 
 
Ny dialog om framtiden 
 
Det finns flera skäl att nu starta en dialog om framtiden och de gemensamma målen. 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” är grunden för denna dialog.  
 
Det första skälet är att flera representanter för föreningar och SDF har önskat denna 
dialog, bl.a. vid förbundsmöten och verksamhetskonferenser. Ett omfattande arbete 
med enkäter m.m. har också gjorts vid dessa tillfällen. 
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Vidare har nya ledare kommit in i föreningarna och i förbundsstyrelsen. Detta 
motiverar en ny dialog om de konkreta målen, eller, annorlunda uttryckt, nyckeltal 
för framtiden. Programmet innehåller inte konkreta mål för framtiden utan sådana 
bör utformas med ett antal års mellanrum och finnas med som ett levande dokument 
i en bilaga till programmet. 
 
Ett tredje och tungt vägande skäl för en diskussion om de framtida målen är de beslut 
som RF-stämman fattade på våren 2009, nämligen att kriterierna för SF-stödet ska 
ses över, och detaljerade förslag ska lämnas till senare RF-stämmor.  
 
Tidigare diskussioner om nyckeltal 
 
En diskussion om nyckeltal för förbundets utveckling har skett bl.a. vid 
verksamhetskonferensen 2008. Då gjordes en enkät om vilka nyckeltal deltagarna 
ansåg viktigast.  
 
Resultatet av enkäten blev följande. 
 
Mätbara mål och nyckeltal – resultatet av enkäten 
 
Position 
 

Nyckeltal Värde 

1 Lokalt aktivitetsstöd 3, 4 
2 Antalet medlemmar 3, 5 
3 Tränare i föreningar 3, 8 
4 Tävlingsstarter, Masters 4, 1 
5 Kvalitet på svensk fäktning 5, 0 
6 Antalet föreningar 5, 7 
7 Deltagare i SM 6, 1 
8 Antal licenser för olika åldersgrupper 6, 4 
9 Andel kvinnor 6, 7 
10 Nyckeltal inom domarområdet 6, 9 
11 Deltagare i centrala utbildningar 7, 9 
12 Antal studietimmar 8, 2 

 
Även en remiss bland föreningarna har skett. Det var endast några få föreningar som 
deltog. Ambitionen var bl.a. en tioprocentig ökning av antalet föreningar och antalet 
medlemmar till 2012. 
 
RF-diskussionen 
 
Diskussionen om nyckeltal för Svenska Fäktförbundet måste föras mot bakgrund av 
de överväganden som sker med anledning av RF: s dialog om framtida kriterier för 
SF-stöd.  
 
Kriterierna blir troligen uppdelade i tre delar. 
 
1. Basdel, som utgör kanske 15 procent, av stödet. Där finns för närvarnade förslag 

om att det förbund som har mer än 50 föreningar får ett extra tillskott. Det 
betyder, att nya föreningar blir ett viktigt mål för Svenska Fäktförbundet, som för 
närvarande inte kommer upp till 50. 
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2. ”Storleksrelaterad del” som utgör 15 procent. Antalet aktiva, mätt på lika sätt i alla 

förbund, är grunden för denna del. Det betyder, att Svenska Fäktförbundet måste 
prioritera arbetet för att få med flera aktiva medlemmar och försöka behålla dem 
allt längre upp i åren. 

 
3. ”Verksamhetsrelaterad del” som omfattar 70 procent. 
 

Denna del byggs upp av tre ingående delar, lokalt aktivitetsstöd, utbildning 
(studietimmar i SISU-regi) och ”elit”, ett begrepp som för närvarande är något 
oklart. 
 

Slutsatser 
 
Det finns starka skäl för Svenska Fäktförbundet att arbeta med mål för mängder av 
viktiga delar av verksamheten. Det gäller t.ex. den internationella konkurrenskraften, 
där programmet ”Fäktningen för framtiden” har följande vision: 
 
Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation. 
 
Resultatmålet uttrycks på följande sätt: 
 
• Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar. 
 
Och texten i programmet säger bl.a. följande om elitverksamheten: 
 
Världsklass betyder, att svenska landslag är bland de åtta främsta nationerna i minst 
ett vapen.  
 
”Internationella framgångar blir följden av en bra organisation, där starka klubbar 
och en omfattande utbildning är viktiga hörnstenar. De strategiska 
handlingsplanerna inom andra områden är en förutsättning för internationella 
framgångar och till att denna del av visionen förverkligas. Men det behövs också 
speciella insatser i föreningar och förbund. 
 
Om målet ska nås krävs, att allt fler föreningar har förmågan att utveckla talanger 
till världsstjärnor på seniornivå. 
 
Förbundets viktigaste uppgift är att i kontinuerlig dialog med föreningarna 
ytterligare utveckla de allra bästa fäktarna genom att erbjuda ett kvalificerat 
program för bl.a. läger, utbildning och tävling. 
 
Ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till elitverksamheten från Sveriges Olympiska 
Kommitté, RF eller andra samarbetspartners är en förutsättning för framgång”. 
 
Liknande formuleringar och resultatmål finns inom flera andra områden. 
 
Vidare har RF-stämmor ställt upp mål för bl.a. jämställdheten.  
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” säger följande: 
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”Svenska Fäktförbundet vill med stor kraft arbeta för att svensk idrotts 
jämställdhetsmål förverkligas. Det betyder, att kvinnor och män ska vara 
representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ på 
förbunds-, SDF- och klubbnivå. Valberedningar på alla nivåer, utöver ordföranden, 
ska bestå av lika antal kvinnor och män”. 
 
Det väsentligaste är att Svenska Fäktförbundet i första hand formulerar mål 
(nyckeltal) inom de områden, där konkreta mål saknas, och där framgång betyder 
särskilt mycket för t.ex. det statliga stödets utveckling. 
 
Förslag till mål 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer konkreta mål för 2014 inom 
följande områden: 
 
1. Antalet föreningar 
2. Antalet medlemmar 
3. Antalet licenser 
4. Lokalt aktivitetsstöd 
5. Studietimmar i SISU-regi 
 
Målen för 2014 bör vara:   
 
Mål *) 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 - 2014 
Antal föreningar 51 43 47 

 
10 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300 5 000 16 

Antal licenser 
 

323 800 1 000 20 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
85 000 
10 000 

 
100 000 
11 500 

 
18 
15 

Studietimmar i SISU-regi 80 600 800 33 
 
*) Kompletterande material kommer eventuellt att delas ut vid förbundsmötet, där 
bl.a. bassiffrorna för 2008 har kontrollerats och ev. kompletterats. 
 
Ett särskilt föreningsmaterial med bl.a. diskussion om föreningarnas ansvar för att 
nyckeltalen kan uppnås ges ut efter förbundsmötet 2009. Vidare kommer medel från 
Idrottslyftet att betalas ut till de föreningar som antar verksamhetsplaner, som 
konkretiserar hur föreningsmålen ska uppnås. 
 
Förbundsstyrelsen kommer under 2009/2010 att lämna förslag till kompletterande 
verksamhetsplaner, som kan medverka till att förbund och föreningar snabbare når 
de konkreta mål som förbundsmötet fastställer. 
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I samma takt som föreningarna kan genomföra minst samma ökning av nyckeltalen 
som föreslås ovan ökar Svenska Fäktförbundets möjligheter till framgång och till en 
ökad andel av bl.a. det statliga stödet till förbunden.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att fastställa de ovan beskrivna målen för 2014 
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2. Styrelsens förslag till reviderade stadgar 
 
Vid förbundsmötet 2008 beslutades, att Stockholms Fäktförbund skulle bildas genom 
att Östsvenska Fäktförbundet delades upp i detta nya SDF och fäktverksamheten på 
Gotland, där Ombud fäktning fick ansvaret för samordningen av de gotländska 
föreningarna. 
 
Nu har föreningarna på Gotland önskat bilda, och har gjort det, ett eget SDF,  
 
Då organisationen regleras i stadgarna förutsätter förändringen ett beslut av 
förbundsmötet. Enligt stadgarnas paragraf § 1.12 fattas beslut om förbundets 
organisation (§ 1.5) med enkel majoritet, medan övriga stadgebeslut fatts med 
kvalificerad majoritet (minst 2/3 av antalet avgivna röster). 
 
§1.5 
Organisation 
 
Förbundsstyrelse leder förbundet. 
 
Regionalt inrättas specialidrottsförbund (SDF) eller Ombud fäktning(OF).  
 
SDF leder fäktningen inom ett eller flera distriktsförbund (DF). 
 
OF utses i de DF, som har fäktning men ej ingår i något SDF. 
 
De geografiska indelningarna i SDF och OF fastställs av förbundsmötet med enkel 
majoritet.  
 
OF utses av klubbarna och anmäls till förbundsstyrelsen. 
 
Svenska Fäktförbundet indelas i: 
 
SYDSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattande Skånes, Blekinges och Smålands idrottsförbund. 
 
VÄSTSVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
omfattande Hallands och Västergötlands idrottsförbund samt västsvenska 
idrottsförbundet. 
 
STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 
omfattande Stockholms idrottsförbund. 
 
Förslag till tillägg: 
 
GOTLANDS FÄKTFÖRBUND 
omfattande Gotlands idrottsförbund 
 
 
OF inrättas i följande DF: 
 
Dalarna 
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Gotlands (utgår här) 
Gästrikland 
Jämtland/Härjedalens 
Norrbottens  
Södermanlands 
Upplands 
Värmlands 
Västerbottens  
Västernorrlands 
Västmanlands 
Örebro läns och  
Östergötlands idrottsförbund 
 
Styrelsen vill samtidigt notera och beklaga, att uppdraget från förbundsmötet 2006 
att lämna förslag om en revidering av kapitlen 6 och 7  samt förslag till normalstadgar 
för SDF ännu inte fullföljts. 
 
Styrelsen avser att lämna ett sådant förslag till förbundsmötet 2010, sedan flera SDF 
nu har gjort vissa stadgeförändringar. Det är angeläget att SDF: s stadgar så långt 
möjligt är lika. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att anta styrelsens förslag till förändringar av stadgarnas § 1.5. 
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3. Obligatorisk registrering av domarlicens i förbundets 
tävlingsadministrativa system on line. 

 
På förslag från domarkommissionen föreslår styrelsen att registrering av svenska 
domarlicenser fr.o.m. säsongstart 2010/2011 obligatoriskt skall vara integrerad i 
förbundets tävlingsadministrativa system on line i likhet med registret för svenska 
fäktlicenser. 
 
Dessutom föreslår styrelsen, också efter domarkommissionens förslag, att varje 
sådan domarlicens fr.o.m. säsongstart 2010/2011, och för varje därefter följande 
säsongstart, beläggs med en avgift vars storlek fastställs av Svenska Fäktförbundets 
styrelse, på förslag av domarkommissionen.  
 
 
Denna förändring leder till många administrativa fördelar, då klubbar till tävlingar 
kan anmäla domare vid samma tillfälle, och efter samma system, som då fäktare 
anmäls.  
 
Misstag gällande huruvida domaren har giltig licens eller inte, och därmed finns i 
registret och kan anmälas eller inte, elimineras helt. 
 
En licensavgift motiveras av att registerhanteringen innebär kostnader för Svenska 
Fäktförbundet.   
 
Förändringen medför också, att domarkommissionen registrerar och avregistrerar 
svenska domarlicenser med exklusiva rättigheter och efter de regler som gäller för 
aktuellt svenskt domarsystem.  
 
Styrelsen har ännu inte tagit ställning till avgiftens storlek. 
 
Styrelsen förslår förbundsmötet besluta 
 
att anta styrelsen förslag enligt ovan. 
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