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Röstlängd

Antal medlemmar

Röster

Norrland
Bodens FK

23

1

FK Scaramouche

40

1

Umeå FK

35

Vilhelmina FK**
Östersund Frösö FK

1
0

32

1

130

4

Arvika FK

25

1

Dalregementet IF

50

Mellansverige

Försvarets FK* **

1
0

Gävle FF* **

0

I 2 IF*

38

Hallstahammars FG

12

0
1

Köpings FA**

0

Linköpings FK**

0

Norrköpings FK* **

0

Nyköpings FK* **

0

Uppsala FF**
Västerås FK

0
47

Wadköpings FF **

1
0

Örebro Kampsportförening**

0
147

3

DIF FF

170

2

FFF

383

Stockholms FF

3

JKS Basket**
Jakobsbergs FK

3
0

53

1

SAF**

0

SSIF* **

0

Upplands Väsby FK**

0

Vallentuna FK**
Ängby FK

0
119

2

725

11

Gotlands FF
Gotlands FK

3
47

Klinte FS* **
Roma Kungsgårds IF* **
Atheneskolans FS

0
223

3

270

4

Västsvenska FF
FK Athos
Göteborgs FK

3
39

1

349

3

Halmstads FS**
Halmstads Garnisons IF
Kungsbacka FK

1
0

0
13

1

150

2

P4**

0
551

7

Sydsvenska FF

3

A6 SK & IF**

0

C4 FK* **
FK Aramis

0
95

1

FK Chapman

139

2

Kalmar FK

171

2

Ljungby FK

77

1

LUGI FF

97

1

442

4

Malmö FK av 1919
Växjö Allmänna FF* **
Ystads FK

48 Föreningar

0
114

2

1135

16

2958

45

* Ej betalt föreningsavgift i rätt tid
** Ej sänt in medlemslista i rätt tid

3 (39)

Kallelse
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte
söndagen den 31 oktober 2010 kl. 13.00 på Rica Talk Hotell i Älvsjö.
Verksamhetskonferens arrangeras under årsmöteshelgen den 30 – 31 oktober.
Platsen för denna är också Rica Talk Hotell i Älvsjö.
Konferensen startar lördagen den 30 oktober kl. 12.00 med lunch och avslutas med
lunch på söndagen kl. 12.00.
Resebidrag (mot kvitto) utgår med upp till max 2 000 kr per förening. Billigaste
färdsätt ska användas. Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil. Ersättning utgår också
för del i dubbelrum.
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Dagordning
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
På grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat
2. fråga om mötets behöriga utlysande
3. val av ordförande för mötet
4. val av sekreterare för mötet
5. val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av
två rösträknare
6. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. revisorernas berättelse
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 Svenska Fäktförbundets stadgar, § 2.6,
angivna ordningen har ingivits till mötet.
14. fastställande av föreningarnas avgifter till Förbundet
15. fastställande av den lägsta medlemsavgift till förening som ska berättiga
SDF och föreningen att låta vederbörande medlem ingå i underlaget för
rösträtt enligt Svenska Fäktförbundets stadgar § 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
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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 m.m.
Lennart Ahlgren
Göran Abrahamson
Roland Halvorsen

Hedersordförande
Hedersledamot
Hedersledamot

Ordinarie ledamöter
Lars Liljegren
Ordförande
Per Palmström
Vice ordförande
Bettina Berg
Ledamot
Christian Edling
Skattmästare
Max Hellström
Ledamot
Kerstin Levin
Ledamot
Peter Lydh
Ledamot
Pia Willemo
Ledamot
Peråke Wiberg
Ledamot

09/10
08/10
08/10
09/11
08/10
09/11
09/11
09/10
09/11

Suppleanter
Jonas Eklund
Birgitta Linde

09/11
09/10

Björn Lindholm

Adjungerad (Domarkommissionen)

Personal
Göran Flodström
Monica Gårdström
Igor Tsikinjov

Utbildnings- och sportchef, adjungerad
Kanslichef, adjungerad,
Förbundskapten, adjungerad

Revisorer
Bengt Arnedal
Lars Bauman

Vald av SvFF
Revisorsuppleant

Valberedning
Pierre Thullberg
Karin Egertz
Kjell Gabrielsson

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Verkställande utskott (VU)
Lars Liljegren
Ordförande
Christian Edling
Skattmästare
Göran Flodström
Adjungerad
Monica Gårdström
Adjungerad
Landslagsorganisation
Landslagsråd
Per Palmström
Ordförande
Igor Tsikinjov
Förbundskapten
Göran Flodström
Sportchef
Peo Danielsson
SOK-projekt
Johan Harmenberg
Ledamot
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Uttagningskommitté
Igor Tsikinjov, Johan Harmenberg, vapenledarna
Vapenledare:
Igor Tsikinjov
Adrian Pop,
Ivan Makkai
Pawel Mancewicz,
Sofie Larsson
Tomasz Goral
Eric Wigren

Värja seniorer
Värja juniorer
Värja juniorer
Värja kadetter
Värja kadetter
Florett
Sabel

Veteranansvarig
Kerstin Warvsten
Domarkommissionen
Björn Lindholm, ordförande
Birgitta Linde fr. o m juni 2010
Björn Thulin
Pierre Thullberg t o m maj 2010
Ulf Wikström fr. o m jan 2010
Ekonomi, administration
Christian Edling, Monica Gårdström
Ungdomsansvarig
Kerstin Levin
Paul Sievert, Masters
Ansvarig för internationellt engagemang
Per Palmström
Informationsansvarig
Max Hellström
Jämställdhetsansvarig
Kerstin Levin
Webmaster
Mats Ingerdal
Belöningar
Kjell Gabrielsson, Hans Wahl (suppleant)
Antidopingansvarig
Roland Halvorsen
Birgitta Linde fr. o m dec 2009
Ansvarig för Fäktgymnasiet
Peråke Wiberg
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Kalendergrupp
Hans Wahl, Göran Flodström
Tävlingsbestämmelser
Hans Wahl, Göran Flodström, Pierre Thullberg
Disciplinnämnden
Roland Halvorsen
Peråke Wiberg
Stefan Wikmark
Helle Andersen
Carin Wiberg
Arne Jansson
Göran Flodström

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant t o m mars
Suppleant fr. o m april
Adjungerad

Juridiskt ombud
Roland Halvorsen
Sjukgymnast
Karsten Kaping
Sveriges Olympiska Kommitté
Per Palmström, ledamot
Sport Campus Sweden
Lars Liljegren, ordförande
Svenska Idrottsalliansen
Lars Liljegren, ordförande
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Inledning
Verksamhetsåret 2009/2010 har bjudit på många framgångar.
Johanna Bergdahls guldmedalj i junior-VM är årets största prestation.
Det unga damvärjlaget har också lyckats infria förväntningarna på seniornivå. Laget
fick en hedrande 11: e plats i världsrankingen med en fjärdeplats i världscuptävlingen
i Nankin, Kina, som bästa resultat. Emma Samuelsson slutade på en hedrande 22: a
plats i världsrankingens seniorklass efter att under året ha besegrat flera äldre och
mer meriterade världsstjärnor. Framför sig har hon kvinnor som, med ett undantag,
är två eller betydligt fler år äldre. Carl Frisells sjundeplats i Challenge Bernadotte var
en positiv signal från herrvärjan.
Filip Hedenskog gav också svensk florett en mer framträdande plats i
världsstatistiken, sedan han under det första året som senior året lyckades komma på
platserna 31 och 32 i EM respektive VM. En 3:e och en 5:e plats i satellittävlingarna i
London och Köpenhamn bekräftar Filip Hedenskogs genombrott.
Styrelsen vill tacka alla de kunniga ledare som under året varit med och tagit ansvar
för den nya landslagsorganisationen.
De största och viktigaste internationella tävlingarna i vårt land, Challenge Bernadotte
och Vigor Challenge, har tillsammans med Coupe du Nord, utvecklats ytterligare.
Vigor Challenge 2010 var den största fäkttävling som hittills arrangerats i vårt land.
Masters växer kontinuerligt. Tillsammans med t.ex. den nya S:t Erikscupen betyder
det, att fler ungdomar än någonsin tävlar i fäktning.
Lägren växer i antalet deltagare och innehåll. Gotlandslägret, och fäktveckan på
Gotland, har blivit en succé, där mängder av ungdomar, föräldrar och ledare, också
från utlandet, samlas. Samtidigt behåller lägren i Karlskrona och Hällevik sin
ställning.
Svenska Fäktförbundets styrelse vill rikta ett stort tack till landets alla kunniga och
entusiastiska tävlings- och lägerarrangörer, som så konkret medverkar till
utvecklingen av Svenska Fäktförbundets verksamhet.
Förbundets personal gör berömvärda insatser för utvecklingen av svensk fäktning.
Trots en kraftig ökning av snart sagt alla verksamheter under den senaste
tioårsperioden har personalstyrkan behållits oförändrad. Kompetens och stort
engagemang präglar arbetet.
Det sker också ett målmedvetet vardagligt arbete i föreningar, SDF och i
förbundsstyrelse för att bygga ett litet, men relativt starkt, förbund ännu starkare. Det
blir tydligt, när erfarenheterna från styrelsens dialog summeras tillsammans med
statistiken under senare år. Antalet föreningar ökar, liksom licenser och antalet
studietimmar. Vid slutet av 2009 finns fem föreningar fler än vid motsvarande tid
året innan. Förbättringar måste ske, när det gäller rapporteringen av det lokala
aktivitetsstödet och antalet medlemmar.
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Frågetecken och orosmoln saknas inte heller.
Fäktgymnasiet i Karlskrona kommer inte att leva vidare som riksidrottsgymnasium,
sedan svensk fäktning inte lyckats med uppgiften att klara riksrekryteringen.
Förhoppningsvis kan gymnasiet i Karlskrona utvecklas i linje med de nya möjligheter
som växer fram, när reglerna för idrottsgymnasierna förändras.
Regeringens och riksdagens satsning på ett nytt och kraftigt utökat stöd till
elitidrotten har hittills hanterats på ett oacceptabelt sätt av idrottens
centralorganisationer RF och SOK. Hundratals nya och efterlängtade miljoner
framstår som ett av svensk idrotts största problem.
Istället för att tillsammans med SOK, där en unik kompetens om elitidrottsutveckling
och stöd till elit idrott finns, snabbt konkretisera det nya stödet, har
Riksidrottsstyrelsen bedrivit en prestigefylld kamp för att slå samman de båda
organisationerna. Detta förutsätter en kvalificerad majoritet på SOK: s årsmöte,
något som inte inom överskådlig tid kommer att uppnås. Svenska Fäktförbundets
styrelse har i flera sammanhang, bl.a. i remissvar, kritiserat detta handlingssätt.
Det går ännu inte, två och ett halvt år efter regeringens besked, att ha en diskussion
om det långsiktiga stödet, t.ex. inför OS i Rio 2016. Det går ännu inte att
ha en professionell dialog med en kontaktperson, som svarar för helheten, ens om
den närmaste tiden.
Det bästa beviset för den centrala idrottsledningens totala haveri inom detta område
är att när Svenska Fäktförbundet samlas till styrelsemöte den 18 september 2010 för
att lägga fast förslaget till budget för 2010/2011, ett budgetår som redan börjat, finns
inte ens besked från RF om stödet för innevarande år. Styrelsens förslag till budget
för en stor del av elitverksamhetens intäkter bygger således endast på gissningar, om
än ganska kvalificerade.
Till sist vill styrelsen i inledningen till verksamhetsberättelsen notera det faktum att
många föreningar med bred och framgångsrik verksamhet saknar rösträtt vid
förbundsmötet, därför att föreningen inte har betalat in föreningsavgiften eller sänt
in medlemslistan, enligt stadgarna, till förbundet i rätt tid. Detta kan inte få
upprepas. Demokratin och förankringen av besluten urholkas, om rösträtten inte kan
användas av en stor andel av föreningarna. Det finns dessutom en risk, att de
föreningar som inte har levt upp till stadgarnas krav, och därmed inte har rösträtt,
avstår från att besöka både förbundsmöte och verksamhetskonferens. Allvarligt är
också att medlemssiffrorna, så som de redovisas i verksamhetsberättelsen, blir helt
missvisande för den som vill se konkreta siffror över förbundets utveckling.
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Ekonomin 2010 – 2011
Resultatet för verksamhetsåret 2009/2010 blev en förlust på 80 182 kronor, jämfört
med ett budgeterat överskott på 48 500 kronor. Det egna kapitalet reduceras därmed
från 657 228 kronor till 577 046 kronor.
Under senare år har det egna kapitalet ökat kontinuerligt.
Om budget jämförs med utfall finns ett par glädjeämnen. Föreningsavgifterna ökar
från budgeterade 43 000 kronor till 52 000 kronor. Förbundet har fler föreningar.
Och fler betalar avgift.
Licensintäkterna budgeterades till 230 000 kronor. Utfallet blev 279 000 kronor.
Vidare ökade intäkterna från försäljning i förhållande till budget.
Intäktsförstärkningarna är ett bevis för att förbundet växer sig starkare, och att
antalet aktiva fäktare ökar.
SOK beslutade att från och med den 1 januari 2010 minska stödet till
förbundskaptenens lön, från 75 procent till 40 procent. Det är ett steg i processen, att
låta förbunden ta större ansvar för personalkostnader. Denna förändring betydde, att
förbundet fick betala ytterligare 85 000 kronor i förhållande till budget under första
halvåret 2010.
Styrelsens föreningsbesök var inte budgeterade. Det var ett misstag. De nämndes i
verksamhetsplanen för 2009/2010. Kostnaden för dessa var ca 21 000 kronor.
Styrelsens kostnader i övrigt, där också kostnader för årsmöte ingår, blev 200 000
kronor i förhållande till budgeterade 120 000 kronor. Förklaringen är att
förbundsmötet 2009 inte till delar betalades med pengar från Idrottslyftet, vilket
skedde året innan.
De båda tävlingarna Challenge Bernadotte och Vigor Challenge visade också negativt
resultat. I budgeten förväntades tävlingarna bära sina kostnader.

Stipendiefonden
Tidigare förbundskonsulenten Yngve Nygren avled våren 2007. Dödsboet skänkte
pengar till Svenska Fäktförbundet. Styrelsen grundade då fonden, vars omfattning
inte har förändrats under verksamhetsåret 2009/2010. 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.
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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.
Styrelsen avser att under verksamhetsåret 2010/2011 ta initiativ för att sprida
information om fonden, så att medlen kan förbrukas.

Licenser
Antalet lösta licenser är följande under senare år.
Antalet licenser
År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008/09 *)
2009/10

Antal licenser Engångslicenser
254
366
399
558
50
570
47
681
69
736
27
851
45
829
0 **)

FIE-licenser

139 (2003/2004)
153 (2004/2005)
172 (2005/2006)
174 (2006/2007)
176 (2008/2009)
185

*) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, då
Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår.
**) Avskaffade från och med 2009.
Om en jämförelse görs mellan 2009 och 2010, t.ex. av hur många licenser som lösts
vid ett visst datum, när säsongen börjar, blir förhållandet följande:
Licenser vid säsongens början, den 16 september
Svensk
FIE
2009
2010

326
437

69
96

En kraftig ökning av antalet licenser har således skett under senare år.

Verksamhetskonferens
I verksamhetsplanen för 2009/2010, som antogs av förbundsmötet på hösten 2009,
sades följande:
”Svenska Fäktförbundet har samlat företrädare för förbundsstyrelse, SDF, ombud
fäktning och föreningar till verksamhetskonferens på hösten, när förbundsmötet
har arrangerats på våren.
Förbundsstyrelsen håller frågan öppen om en verksamhetskonferens på våren
2010.
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Den dialog som förbundsstyrelsen kommer att ha med varje förening under
verksamhetsåret (se nedan) gör behovet av verksamhetskonferens mindre under
detta verksamhetsår”.
Förbundsstyrelsen har bedömt, att dialogen med föreningarna var lyckosam, och att
en verksamhetskonferens inte behövdes under våren 2010. Istället arrangeras denna
konferens i samband med höstens förbundsmöte den sista helgen i oktober.

Klubben i centrum
I verksamhetsplanen för 2009 skrevs följande:
”Den avgörande kraften i förbundsutvecklingen finns i föreningarna. När
förbundsmötet 2009 antar nyckeltal för förbundets önskvärda framtida utveckling
är behovet av dialog om hur föreningar och förbund tillsammans ska arbeta för att
nyckeltalen ska bli verklighet särskilt stort.
Styrelsen önskar därför genomföra samma åtgärd som skedde, när förbundsmötet
antog ”Fäktningen inför framtiden” 2004, d.v.s. styrelsebesök i varje förening.
Följande åtgärder genomförs:





Ett särskilt föreningsmaterial med bl.a. diskussion om föreningarnas ansvar för
att nyckeltalen kan uppnås ges ut efter förbundsmötet 2009.
Förbundsstyrelsebesök i varje förening
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.”

I februari 2010 fördelade styrelsen och kansliet de olika föreningarna mellan sig,
samtidigt som ett material skickades ut till föreningarna. Avsikten var att varje
förening skulle besökas av en styrelseledamot eller kanslianställd. Det övervägande
antalet föreningar har haft en dialog med någon förbundsstyrelseledamot eller
kanslianställd. Tyvärr har ett litet antal föreningar av olika skäl ännu inte varit med i
dialogen. Det är styrelsens avsikt att besöka dessa enstaka föreningar under
verksamhetsåret 2010/2011.
I styrelsens förslag till verksamhetsplan dras slutsatser av föreningsdialogen. Ett
antal förslag till åtgärder lämnas som en naturlig del av verksamhetsplanen.
Vid dialogen har det visat sig, att det finns en bred samstämmighet om att målen kan
nås. Föreningarna gör aktiva insatser för att det ska bli så. Nyckeltalen har fått
genomslag i planeringen.
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Förbättringar av nyckeltalen
Förbundsmötet 2009 beslutade om vilka konkreta mål (nyckeltal) som ska gälla för
2014.
En jämförelse mellan åren 2008 och 2009 visar en positiv utveckling.
Mål
Antal föreningar
Antal medlemmar
Antal licenser
Lokalt aktivitetsstöd
- antalet deltagartillfällen
- antalet sammankomster
Studietimmar i SISU-regi *)

2000

2008

2009

2014

51

43

48

50

2 900

4 300

4200

5 000

323

851 *)

829

1 000

94 000
11 000

80 049
10 014

77 942
9 629

100 000
11 500

80

346

750

800

*) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger,
då Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår.
En ytterligare redovisning av nyckeltalen samt förslag för framtiden lämnas i
förbundsstyrelsens förslag om nyckeltal m.m. till förbundsmötet.
I förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan redovisas föreningsbesöken mer i
detalj. Vidare dras slutsatser av besöken.

Nya föreningar
Nybildade föreningar under verksamhetsåret är Vilhelmina FK, Försvarets FK
(Såtenäs), Köpings Fäktakademi, JKS Basket (Bredäng, Stockholm) och Upplands
Väsby FK.
Det betyder, att Svenska Fäktförbundet under verksamhetsåret har ökat antalet
föreningar från 43 till 48. Målet för 2014 år 50.

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.
Förbundsutveckling, ett nytt stöd, gav äntligen specialidrottsförbunden möjlighet till
offensiva utvecklingsinsatser, efter att SF-stödet hade varit i stort sett konstant under
många år.
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Stödet till Svenska Fäktförbundet under de fyra senaste åren redovisas i
nedanstående tabell. Tabellen visar också hur mycket förbundet får under
verksamhetsåret 2010/2011.
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet

Förbundsutveckling
Verksamhetsutveckling
Föreningsstöd

2006 –
2007

2007 –
2008

2008 –
2009

Fanns ej
187 000
810 000

471 000 471 000
180 000 182 000
760 000 773 000

20092010

2010/2011

486 000 480 000
185 000 183 000
797 000 787 000

Idrottslyftet har i princip två syften:



Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar
Utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna

Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska
Fäktförbundet under de senaste tre åren.
2007 –
2008

2008 –
2009

20092010

Utbildningar, inkl. domarutbildningar
Ungdomsläger
Konferenser
Verksamhetsplaner
Föreningsbildning
Föreningsprojekt
Regionalt samarbete

114 000
136 000
103 000

123 000
207 000
69 000
20 000
25 000
329 000

268 125
323 897

Summa

760 000

773 000

797 000

387 000
20 000

10 000
80 000
114 978
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Utbildning
Utbildning
I verksamhetsplanen för 2009/2010 skrevs följande:
”Styrelsen avser att göra en kraftsamling på utbildning under de närmaste åren.
Det kommer att ske bl.a. genom att en särskild referensgrupp med företrädare för
föreningar och SDF tillsätts för att lämna förslag om bl.a. följande angelägna
åtgärder ur ”Fäktningen inför framtiden”, som ännu inte har fått tillfredsställande
genomslag i verksamheten:



Utformande av och förankring för Svenska Fäktförbundets utbildningsplan.
Genomslag för förbundets utbildningshandbok ”Att fäkta florett och värja” i
studiecirklar och på kurser i förbund och SDF.

Framgång inom detta område, speciellt när det gäller studiecirklar, förutsätter ett
omfattande och konstruktivt arbete regionalt och lokalt med SISU
Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund.
Referensgruppen ska vara fri att ta alla de initiativ som är nödvändiga för att öka
kraften i förbundets utbildningsverksamhet. En viktig uppgift är att ta tillvara den
”kravanalys och utvecklingstrappa” som nu är utformad i samverkan med Sveriges
Olympiska Kommitté, och som presenteras vid tränarkonferensen dagen före
förbundsmötet.
Verksamhetsplaner och förslag till budget med anledning av referensgruppens
initiativ kommer att lämnas vid förbundsmötet 2010.
Förbundets barn- och ungdomsledarutbildning arrangeras i samband med
Gotlands fäktvecka sommaren 2010.”
Det har av flera skäl, bl.a. ekonomiska, inte varit möjligt att genomföra detta under
verksamhetsåret 2009/2010. I förslaget till verksamhetsplan lämnas förslag om det
fortsatta arbetete med utbildningsplan m.m.
Flera domarutbildningar har genomförts i de olika regionerna (se vidare nedan).
Tränarkurs, värja steg 1 (barn och ungdom), och steg 2 genomfördes på Gotland 27
juni – 2 juli 2010.
Tränarkurs, florett steg 1 (barn och ungdom) och steg 2 genomfördes också på
Gotland 27 juni – 2 juli 2010.
En regional ungdomstränarutbildning om 20 timmar genomfördes i Östersund
vintern 09/10.
Under verksamhetsåret har en diskussion pågått med SISU centralt, som har lovat ett
starkt engagemang i arbetet med Svenska Fäktförbundets utbildningsplan. Särskilda
insatser ska också göras för att koppla samman SISU med förbundets föreningar i
avsikt att klara av att uppnå de beslutade nyckeltalen för studiearbetet 2014.
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Fäktgymnasiet
Fäktgymnasiet i Karlskrona (FÄG) har under läsåret 2009/2010 haft 10 elever. Åtta
av de tio eleverna har haft landslagsuppdrag under året, vilket måste anses som ett
bra mått på verksamhetens kvalitet. Vid RF:s utvärderingar har också fäktgymnasiet
fått mycket goda omdömen för hög kvalitet på verksamheten.
Ett kvarstående problem är att elevunderlaget till fäktgymnasiet i allt för hög grad
kommer från regionen. Söktrycket till gymnasiet har också varit för lågt. RF har
tilldelat oss 12 platser. Dessa har inte kunnat fyllas under de senaste åren.
Verksamheten bygger på treåriga medgivanden från Skolverket. En ny period startar
på hösten 2011. Då Svenska Fäktförbundet vare sig uppfyller RF:s mål på totalt antal
elever eller kravet på nationell spridning av elevunderlaget, har RF förslagit
Skolverket att verksamheten vid fäktgymnasiet bör läggas ner. Skolverket kommer att
följa RF:s förslag.
De elever som studerar vid gymnasiet får fullfölja sin utbildning.
Styrelsen redovisar i förslaget till verksamhetsplan ambitionerna att utveckla
fäktgymnasiet i Karlskrona till ett regionalt gymnasium, när nya regler för
idrottsgymnasierna öppna nya möjligheter.
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Ungdomsverksamhet
Totalt sätt finns det mycket verksamhet bland och för ungdomar runt om i landet.
Några nya föreningar gör det nu möjligt att också fäkta på fler platser i landet.
I slutet av föregående verksamhetsår genomfördes en stor enkät med frågor om
ungdomsverksamheten. Tre punkter för utveckling var viktigare än andra:
1. En översyn av den populära Mastersverksamheten
2. Regional tävlingsverksamhet
3. Underlag för material till de föreningar som har svårt att nå ut med sin
verksamhet
Mastersverksamheten
Utvecklingen av antalet deltagare i Mastersserien de fem senaste åren redovisas i
nedanstående tabell.
VÄRJA
FLORETT
FLICKOR
POJKAR
TOTALT
TOT
TOTALT
TOTALT
TOTALT
Starter
Deltagare
tot
tot delt tot starter tot
tot starter tot
tot starter tot
tot starter tot delt
starter
delt
delt
delt
1 614
472
765 233
763 206
1 616 499
2 379
705
2009/10
1 710
501
685 222
822 220
1 573 503
2 395
723
2008/09

2007/08
2006/07
2005/06

1 838

536

680

226

846

234

1 672

528

2 518

762

1 154

328

537

188

560

178

1 131

338

1 691

516

1 003

338

675

226

490

164

1 188 400

1 678

564

I årets Masters har många tävlat, vilket är mycket glädjande. Dock är det fortfarande
i yngre årskullar stor skillnad mellan antalet tävlande i flickklasserna respektive
pojkklasserna. Pojkarna dominerar. I klassen värja juniorer är det däremot nästan en
fördelning 50/50. Värjan fortsätter att dominera, när det gäller antalet deltagare.
En kraft ökning av antalet deltagare och starter skedde säsongen 2007/2008,
när juniorklasser införs. Ökningen blir dock större än bara i juniorklasserna. Därefter
backar antalet tävlingsstarter något, främst på damsidan. Florettstarterna ökar under
förra året till sin högsta siffra någonsin i antal starter, utan att tävlingarna har ökat i
antal. Värt att notera är att tillbakagången 2009/2010 framför allt finns på damsidan,
speciellt bland kadetterna.
Den totala minskningen kompenseras förmodligen gott och väl med antalet starter i
S:t Erikscupen under de två senaste åren. Totalt sett är det fler ungdomar än
någonsin som tävlar i fäktning.
Under verksamhetsåret har en Mastersgrupp bildats och haft två fysiska möten samt
ett antal telefonkonferenser. Gruppen har bestått av medlemmar från flera distrikt. I
uppgifterna har ingått att föra över kunskap från Paul Sievert men också genomföra
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översynen av Masters. Gruppen har också genomfört en enkät direkt fokuserad på
Mastersverksamheten.
Föreningarnas syn på Masters skiljer sig markant. Av det skälet görs för säsongen
2010/2011 ett likartat program som föregående år. Vid verksamhetskonferensen i
samband med 2010 års förbundsmöte kommer en diskussion om ämnet att ske
Eventuella större förändringar i Masters kommer att presenteras i
verksamhetsplanen för 2011/2012 och på olika sätt förankras innan.
Svenska Fäktförbundets styrelse vill på denna plats särskilt tacka Paul Sievert för
hans mångåriga, entusiastiska och framgångsrika arbete med Mastersserien.
Regionala tävlingar
Flera regionala ungdomstävlingar arrangeras. Det finns skäl att särskilt nämna
Stockholms Fäktförbunds tävling S:t Erikscupen som blivit oerhört populär och
dragit många deltagare. Här har ungdomarna kunnat tävla i alla vapen, värja, florett
och sabel. Utgångspunkten har varit att ungdomarna ska få fäkta mycket och få en
introduktion till tävlingsmomentet.
Läger
Lägerverksamheten har traditionellt fortsatt i Blekinge med vinterläger i Karlskrona
och sommarläger i Hällevik. Under det gångna året har dock deltagarantalet varit
något lägre än tidigare. Om det beror på tidpunkt eller något annat är svårt att säga.
Lägren har i sig varit mycket lyckade.
Mycket lyckat har också Gotlandslägret varit, som nu har funnits med ett par år. Det
drar många ungdomar inte bara från Sverige utan även från andra länder.
Gotlandslägret har på många sätt blivit en mötes-, läger och utbildningsplats för
Fäktsverige, innan sommar och semestrar avbryter traditionell verksamhet.
Fair Play priset
2008/2009 års Fair Play pris tilldelades Frida Sollén, Örebro. Till den gångna
säsongen har det kommit in några nomineringar. Vinnaren kommer att utses under
hösten 2010.

20 (39)

Rullstolsfäktning
I verksamhetsplanen skrevs följande:
”Flera föreningar har gjort försök med rullstolsfäktning. Det är glädjande om
denna utveckling fortsätter. Förbundets verksamhet har hittills varit begränsad. I
något fall har medel från Idrottslyftet betalats ut till någon förening.
Svenska Handikappidrottsförbundet ser gärna att olika specialförbund med kraft
tar upp verksamhet för utövare med funktionsnedsättning.
Styrelsen önskar under året göra följande åtgärder:



Dialog med Svenska Handikappidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet om
förutsättningarna för ett ”mottagande” av fäktverksamheten.
I samverkan med någon förening i analysera möjligheterna att få till stånd en
verksamhet med stöd också från t.ex. kommunen, regionens DF och Svenska
Handikappidrottsförbundet.

Därefter önskar förbundsstyrelsen att principbeslut om Svenska Fäktförbundets
engagemang i verksamheten fattas vid förbundsmötet 2010.
Vid ett positivt beslut tas underlag till verksamhetsplaner fram i en arbetsgrupp
med företrädare bl.a. för SDF och föreningar.”
Det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra samtliga dessa åtgärder. En dialog har
under året pågått med C4 i Kristianstad om framtida möjligheter. Styrelsen lämnar i
verksamhetsplanen förslag med anledning av denna dialog.

Domare
Övergripande.
Säsongen har kännetecknats av ett visst lugn. Föreningarna har inte haft några nya
omvälvande regler att ta ställning till vad gäller domararbetet, utan har i lugn och ro
kunnat arbeta in det system som råder för närvarande. Många, men långt ifrån alla,
föreningar har låtit domarutbildning ingå i den reguljära fäktutbildningen, med gott
resultat.
Fyra FIE-examina har klarats av. Det gäller Carin Klar på florett och värja, Rickard
Barvestad på värja samt Joakim Holmström, som utökade sin licens med sabel.
Samtliga internationella mästerskap har haft svensk domarrepresentation med
Martin Magnusson, Joakim Holmström, Rickard Barvestad och Ulf Wikström. Det är
ett mycket gott tecken, som visar den allt bättre svenska domarkvaliteten.
Många svenska domare har också tagit tillvara möjligheten att döma på VC-, JVCoch FIE: s satellittävlingar.
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Det finns anledning att ha goda förhoppningar om att entusiasmera fler kvinnor till
högre domarutbildningar samt ytterligare öka andelen kvinnliga domare.
Styrelsen har utsett Birgitta Linde till ledamot i domarkommissionen. Birgitta, som
också är styrelseledamot, ersätter Pierre Thullberg, som under våren 2010 valde att
sluta. Därmed finns också den viktiga kopplingen mellan styrelsen och
domarkommissionen.
Kursverksamhet
Distriktsdomarkurser/examineringar (11 st.) har bedrivits på sju olika orter. Av 78
deltagare har 61 klarat godkänt resultat.
Förbundsdomarexamen har genomförts under Lag-SM i Stockholm. Nio kandidater
examinerades.
Resultatet blev en godkänd förbundsdomare på både florett och värja, två ytterligare
godkända florettdomare samt tre värjdomare; totalt sju godkända examina fördelade
på sex kandidater.
Elitdomarseminarium har genomförts under Challenge Vigor i Göteborg. Avsikten är
att denna aktivitet ska bli årligt återkommande i form av ett elitdomarseminarium
som kommer att räknas som högmeriterande för den som deltar.
Kursledarutbildning
Den 3 oktober genomfördes i Örebro ett seminarium för blivande kursledare. Denna
satsning resulterade i tio nya kursledare, vilket på sikt kommer att göra det lättare
och billigare att arrangera distriktsdomarkurser.
Domarläget den 30 juni 2010
Domarläget var följande den 20 juni 2010:


53 domare har mist sin licens under perioden.



157 domare (29 kvinnor) är licensierade



25 domare (två kvinnor) har FIE-licens
15 domare (inga kvinnor) har nordisk licens
25 domare (sex kvinnor) har förbundslicens
92 domare (21 kvinnor) har distriktslicens



49 domare (sex kvinnor) har florettlicens
130 domare (27 kvinnor) har värjlicens
11 domare (inga kvinnor) har sabellicens



3 domare (inga kvinnor) har licens för tre vapen
38 domare (fem kvinnor) har licens för två vapen
106 domare (24 kvinnor) har licens för ett vapen
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Vapenrelaterat
Nedan följer domarkommissionens bedömningar av läget. Styrelsen har inte haft
någon anledning att ha någon annan mening.
Florett
Den inhemska bedömningsnivån fortsätter att förbättras. Relationen mellan fäktare
och domare har blivit riktigt bra, vilket förhoppningsvis innebär ännu fler
florettexaminationer under kommande säsong.
Det finns ett fortsatt uttalat behov av fler florettdomare i fler föreningar, och framför
allt florettdomare med uppdrag på högre nivåer.
Värja
Den goda tillgången på bra värjdomare gör att svenska domare deltar i många
internationella tävlingar. Detta har god inverkan på förbunds- och distriktsdomare.
Challenge Bernadotte och Vigor Challenge ger många svenska domare en extra
möjlighet att få pröva kunskaperna i internationell miljö.
Sabel
Tyvärr fick vinterns sabelexamination ställas in på grund av snöoväder. I höst görs
emellertid ett nytt försök för de aktuella kandidaterna att fullfölja den genomgånga
domarkursens examination.
Förhoppningen är att sabelns introduktion i Mastersserien kommer att bli en
nytändning för alla sabelsugna ungdomar.
Summering
Svensk domarverksamhet fungerar nu allt mer efter de intentioner som dragits upp
av domarkommissionen.


Användning av olicensierade domare har blivit mindre vanlig.



Antalet kursledare har ökat, vilket ger bättre spridning på
distriktsdomarutbildningen på sikt.



Domarnas klädsel har nu nått upp till en nivå som kan kallas prydlig.



Antalet domare har ökat, trots en mycket stor avgång via förlust av domarlicens.



Säsongen har varit nästan helt fri från ändringar i domarsystemet, vilket har gett
både föreningarna och domarna arbetsro.

Under den kommande säsongen kommer domarsystemet att utvecklas ytterligare,
med bl. a. anpassning till Ophardtsystemet. Mer om detta finns i förbundsstyrelsens
förslag till verksamhetsplan.

23 (39)

Landslagsverksamheten
De sportsliga resultaten, en sammanfattning
Johanna Bergdahls guldmedalj i junior-VM är årets största prestation. Hon utsågs
därför av styrelsen till mottagare av den s.k. Bältesspännaren, en årlig utmärkelse
från Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, som disponeras av de
specialförbund som någon gång av föreningen har blivit utsedda till Årets förbund.
Det unga damvärjlaget har också lyckats infria förväntningarna på seniornivå. Laget
fick en hedrande 11: e plats i världsrankingen med en fjärdeplats i världscuptävlingen
i Nankin, Kina, som bästa resultat. Emma Samuelsson slutade på en hedrande 22: a
plats i världsrankingens seniorklass efter att under året ha besegrat flera äldre och
mer meriterade världsstjärnor. Framför sig har hon kvinnor som, med ett undantag,
är två eller betydligt fler år äldre. Carl Frisells sjundeplats i Challenge Bernadotte var
en positiv signal från herrvärjan.
Vidare märks i värja Emma Väggö, som vann en JVC-tävling i Ponte de Sor och kom
på åttonde plats i JVM, samt Olivia Hägglöfs femteplats i JVC i Dijon. Anton
Samuelssons två femteplatser i JVC-tävlingarna i Lignano och Helsingfors är också
värda att nämna.
Dam- och herrjuniorerna i värja kom båda på 6:e plats i junior-EM, medan damerna
också lyckades nå 5: e plats vid JVM i Baku.
Filip Hedenskog gav också svensk florett en mer framträdande plats i
världsstatistiken, sedan han under det första året som senior året lyckades komma på
platserna 31 och 32 i EM respektive VM. En 3:e och en 5:e plats i satellittävlingarna i
London och Köpenhamn bekräftar Filip Hedenskogs genombrott. Oskar Weinberger
kom på 20:e plats vid kadett-VM och på 37:e plats vid JEM i florett. I Händel Cup i
Halle placerade sig Oskar Weinberger trea, en tävling där 274 florettfäktare deltog.
Se vidare statistikbilagan.
Ny landslagsledning
Under verksamhetsåret byggdes en ny landslagsorganisation upp och presenterades i
mars 2010. Se avsnittet ”Styrelsens sammansättning, representation m.m.”, sid 7 – 8.
Tre studenter till Sport Campus Sweden
Johanna Bergdahl FFF, Nina Westman KFK och Filip Hedenskog ÄFK antogs till
Sport Campus Sweden.
Samtidigt gick Svenska Fäktförbundet in som medlem i organisationen, som vid
halvårsskiftet hade bl.a. 16 specialförbund som medlemmar. Andra medlemmar är
kommunerna Haninge, Huddinge och Tyresö, Stockholms universitet, KI, KTH och
GIH. Visionen är att bli ledande i Europa på att kombinera elitidrott och högre
utbildning. För närvande finns 51 studenter i verksamheten, som omsätter drygt 2
miljoner kronor.
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Det viktigaste för studenterna är att de får en möjlighet till anpassad studiegång, så
att det går lättare att både studera, tentera och delta i tävlingar hemma och
utomlands.
Dessutom får de tillgång till detta:












Personliga samtal med chefen för Sport Campus Sweden, Willy Berggren
Samtal om livssituationen med professionell pedagog, s.k. TUBA-samtal
Samtal med studievägledarna från lärosätena
Upptaktsträff med samtliga deltagare och samtliga resurspersoner
Möten och träffar arrangerade av det s.k. RF-anknutna Regionalt
Elitidrottscentrum genom Stockholms Idrottsförbund.
Kurser inom "Idrottsuniversitetet" om näringsfysiologi, psykologi, systematik och
ledarskap
Flera idrottsmedicinska genomgångar
Kvällsföreläsningar om bl. a. meditation och formtoppsträning
Test av maximal syreupptagningsförmåga (s.k. VO² max)
Tester med den s.k. fysprofilen
Sociala träffar, t.ex. julmiddag och våravslutning

Kommunerna gör också aktiva insatser för att hjälpa studenterna att skaffa
studentbostad.
Ordförande i föreningen Sport Campus Sweden är Svenska Fäktförbundets
ordförande Lars Liljegren.
Medlemsavgiften är för närvarande 10 000 kronor per specialförbund och år samt
2 000 kronor per student och år.

Sabel
Internationellt har svenska sabelfäktare under året deltagit på JEM, JVC samt VCsatelliter i Sverige, Danmark och på Island. Ett flertal nationella tävlingar har
genomförts.
Högst placerad sabelfäktare på världsrankingen sista juni 2010 blev Anton
Lagerholm, ÖKSF (340) samt Rebecka Andersson, ÄFK (237).
På den svenska rankinglistan för säsongen 2009-2010 placerade sig Anton
Lagerholm och Rebecka Andersson högst.
Coupe du Nord
Svenska deltävlingen av nordeuropeiska sabelcupen Coupe du Nord hölls i Örebro 1314 februari och samlade ett 50-tal sabelfäktare från 11 nationer. Denna tävling är
viktig för svensk sabelverksamhet. Tävlingen skildras på sid. 28.
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Veteranfäktning
Ett av veteranfäktningens mål för verksamhetsåret var att öka antalet
veteranfäktare på såväl motions- som tävlingssidan. Bedömningen är att så har
skett, även om det inte kan bekräftas med siffror, då några mätningar inte har
skett. Det kan konstateras, att många tidigare duktiga fäktare, som på senare år
har passerat gränsen för veteraner (40 år), har återkommit till tävlingarna och
även ställer upp med goda resultat i svenska seniortävlingar.
SM för veteraner arrangerades i värja under samma helg som senior-SM
genomfördes i Kungsbacka. Då endast en dam var anmäld genomfördes endast
en herrtävling. Önskemål hade glädjande nog kommit om en florettklass. Dock
kunde arrangören inte åta sig att också arrangera denna klass. Förhoppningen
är att i stället hålla detta mästerskap under hösten 2010.
Under året har ett flertal diskussioner hållits veteranfäktare emellan samt med
förbundets veteranledare i syfte att utveckla veteranfäktningen i Sverige på
olika sätt. Diskussionerna har varit informella och hållit på i samband med att
man träffats på tävlingar, på telefon och via mejl. Engagemanget har tilltagit
och leder förhoppningsvis inom en inte alltför lång framtid till en utveckling av
veteranfäktningen.
Kerstin Warvsten deltog i EFVC:s årsmöte, vilket hölls i samband med lag-EM i
Skopje. På mötet beslutades bland annat att verka för att hålla kostnaderna
nere för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta vid veteran-EM.
Mötet beslutade också att tillstyrka förslaget att utöka veteran-VM med klasser
i åldern 40+ för alla vapen.
Vid VM i Moskva blev Kerstin Palm ytterligare en gång världsmästarinna i
florett, denna gång i klassen +60 år. Vid detta VM deltog också Thomas
Åkerberg med en fin femteplacering i klassen florett +50 samt Peter Barvestad,
Lennart Benson, Ulf Wikström, Thomas Mårtensson samt Lars Scharpff.
Vid lag-EM i Skopje kom det svenska herrvärjlaget (Lars Scharpff, Peter
Barvestad, Ulf Wikström och Rikard Larsson) på fjärde plats, utslagna i
bronsmatchen av Frankrike.
Kerstin Palm vann i guldmedalj i Schkeuditz EM för läkare, tandläkare och
veterinärer. Det var tredje året i rad som Kerstin vann den tävlingen.
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Challenge Bernadotte
2010 års upplaga av Challenge Bernadotte arrangerades i Eriksdalshallen den 5 - 7
mars.
I den individuella tävlingen deltog 190 fäktare från 39 länder. I lagtävlingen deltog 27
nationslag.
Fyra svenskar gick vidare till andra dagens huvudtävling, vilket är det bästa resultatet
på flera år. De fyra var Vincent Alston, FFF, Anton Samuelsson, GFK, Carl Frisell,
DIF och Carl-Henrik Wendt FFF.
Efter första omgången på lördagen återstod en svensk, Carl Frisell, som till sist
förlorade kvartsfinalen mot ungraren Geza Imre med 15-7. Carl slutade därmed på
sjunde plats.
Koreanen Seung Hwa Jung vann finalen över tysken Joerg Fiedler med 15-12.
Italien vann lagtävlingen över Polen. Slutresultatet blev 42 – 41 efter förlängning.
Det svenska laget kom på 25:e plats efter förlust mot Korea i den första matchen.

Vigor Challenge
Vigor Challenge, som startade 2005, arrangerades den 30 – 31 januari 2010.
2009 års tävling blev rekordstor med 578 starter. Därmed blev 2009 års tävling den
största svenska fäkttävling genom tiderna. VM i Göteborg 1973 var fram till 2009 den
största tävling som arrangerats i Sverige med 450 startande fäktare.
Rekordet fick endast stå sig i ett år. I 2010 års tävling startade 668 fäktare. Tävlingen
är därmed också världens största värjtävling.
Johanna Bergdahl vann klassen för damjuniorer efter att ha besegrat estniskan Julia
Beljajeva med 15-14 i finalen. Margareta Baecklund, WFF, näst bästa svenska, kom på
16:e plats.
Florina Plachta, Tyskland, vann damkadettklassen. Bästa svenska blev Viktoria
Lejon, Malmö FK, på 17:e plats.
Vinnare i herrarnas juniorklass blev Anton Adamov, Ryssland. Alexander Lydh, KF
99, blev bäste svensk på 26:e plats.
Frederik von der Osten, Danmark, vann herrarnas kadettklass. Oskar Täng,
Göteborgs FK, blev bäste svensk på 26:e plats.
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SAF-pokalen
2010 års upplaga av SAF-pokalen/Rehbinderska priset genomfördes den 6 – 7
februari på ett bra sätt. Tävlingen styrkte sin framtida position med status som
satellit-VC. Herrtävlingen med 87 deltagare vanns av Tor Forsse, som i finalen slog
den italienske fäktaren Lorenzo Mancini. Damtävlingen med 40 deltagare vanns av
Catharina Kock från Finland, som slog Kinka Barvestad i finalen.

Coupe du Nord
Coup du Nord, sabeltävlingen, som för herrarnas del är en satellittävling till
världscupen, arrangerades den 13 – 14 februari. Ett 50-tal sabelfäktare från 11
nationer deltog.
Örebro Kampsportförening är arrangör.
Herrsabeln vanns av Stuart Marshall från Storbritannien som i finalen besegrade
japanen Keita Azuma med siffrorna 15-12. Bäste svensk blev Anton Lagerholm,
Örebro kampsportförening, med en 10:e plats
Emma Nygren Lindström från Örebro kampsportförening vann damsabeln. I finalen
besegrade hon Ragnheidur Gudjonsdottir från Island med 15-10.
Gunnar Egill Agustsson från Island vann herrjuniorklassen. Leo Sjörén från FFF blev
bäste svensk på 5:e plats.
Ragnheidur Gudjonsdottir, Island, vann damjuniorklassen, sedan hon i finalen slagit
Ulrica Ronquist från Örebro Kamsportförening.
Utöver dessa klasser innehåller Coupe du Nord även mixad lagtävling.
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Antidoping
Svenska Fäktförbundets antidopingprogram har inte förnyats, vilket borde ha
skett. På det internationella området har vissa förutsättningar förändrats, vilket
ytterligare aktualiserar en uppdatering av programmet.
Viss information har skett till de landslagsaktiva fäktarna.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden har under året handlagt tre ärenden.
Två av ärendena har gällt fäktare som kastat masken i golvet eller i väggen i
frustration över förlorade matcher. Av det skälet har domaren utdelat ett svart
kort.
Disciplinnämnden har bedömt, att det inte i något av dessa två ärenden har
varit motiverat med en strängare påföljd än den uteslutning från tävlingen som
med automatik följer på utdelandet av ett svart kort.
Det tredje ärendet gällde en anmälan om partiskt dömande i en tävling. Då
anmälan inte ingivits av en behörig anmälare, beslutade disciplinnämnden att
avvisa den.

Internationellt engagemang
Det internationella arbetet kröntes med en stor framgång redan i början av
verksamhetsåret. Vid den Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) valkongress i
Plovdiv, Bulgarien den 12 juli valdes Pierre Thullberg in som ledamot i
Exekutivkommittén.
I oktober var det dags för EFC: s Exekutivkommitté att välja medlemmar till EFC: s
olika kommissioner. Svenska Fäktförbundet förde fram följande kandidater:
Veterans Commission – Kerstin Warvsten
Promotion/Marketing Commission - Ana Valero-Collantes
Referees Commission - Björn Lindholm
SEMI Commission - Johan Willemo
Medical Commission - Rolf Skuncke
Kerstin och Rolf blev invalda i sina kommissioner och Björn blev första reserv till
domarkommissionen. Under 2010 har en ledamot lämnat domarkommissionen vilket
innebär att Sverige nu har fyra personer invalda på olika positioner inom den
Europeiska Fäktkonfederationen.
Den 28 augusti representerade Per Palmström förbundet vid den Nordiska
Fäktunionens kongress i Tallinn, Estland. Vid kongressen valdes Per Palmström till
ledamot i styrelsen och Björn Lindholm till ledamot av domarkommissionen. Vid
kongressen konstaterades att de nordiska länderna varit mycket framgångsrika i att
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få nordiska kandidater invalda i FIE och i EFC. Mätt i antalet personer invalda i olika
internationella organ har det nordiska inflytande i den internationella fäktvärlden
ökat kraftigt med start vid FIE:s valkongress i Paris 2008.
Lars Liljegren och Per Palmström representerade Sverige vid FIE:s kongress i
Palermo den 21 – 22 november. I egenskap av ledamot av FIE:s regelkommission var
även Pierre Thullberg med på kongressen i Palermo. Kongressens viktigaste beslut
var att lägga 2011 års VM i Catania. Striden var hård mellan Catania och Budapest
men ”hemmaplan” vägde troligen över till fördel för Catania.
Under de senaste 15 åren har de olika VM-kandidaternas presentationer utvecklats
enormt och idag är de mycket professionella. Tunga företrädare för
kandidatstäderna, i form av t.ex. borgmästare m.m., följer ofta med och presenterar
sina städer och kandidaturer. Fäkt-VM är idag ett evenemang som de stora
fäktnationerna slåss om att få arrangera och de lägger ned stora pengar på sina
kandidaturer.
Igor Tsikinjov representerade förbundet vid FIE:s Generalförsamling i Baku,
Azerbajdzjan i april 2010.
Kerstin Warvsten deltog i EFVC:s årsmöte, vilket hölls i samband med lag-EM i
Skopje. Se vidare under ”Veteranverksamhet”.

Ökad självfinansiering
Ett omfattande kontaktarbete för att långsiktigt knyta flera samarbetspartners till
Svenska Fäktförbundet har gjorts under året. Dock har detta ännu inte gett några
konkreta resultat. Däremot har flera sponsorer engagerats vid enskilda tävlingar, t.ex.
Vigor Challenge.
Svenska Fäktförbundet har samma svåra situation på sponsormarknaden som de
flesta förbund med relativt liten synlighet bl.a. i massmedia.
Styrelsen lämnar i förslaget till verksamhetsplan nya riktlinjer för hur arbetet bör
bedrivas.
Svenska Fäktförbundet är medlem i Svenska Idrottsalliansen, en organisation som
bildats av ett antal specialförbund och stora föreningar för att bl.a. försöka
introducera idrottsspel på nätet. Under hösten 2010 behandlas lotteriansökan av
Lotteriinspektionen.

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration
Svenska Fäktförbundet har en mycket positiv utveckling. Både antalet
licensinnehavare och tävlingsverksamheten har ökat drastiskt de senaste åren. Detta
har medfört en ökad arbetsbelastning på förbundets kansli. Förbundet initierade
därför under 2009 ett införande av IT-stöd för licens- och tävlingsadministration.
Projektet planeras att fortlöpa under de närmaste verksamhetsåren. Målet med
projektet är att minska arbetsbelastningen på kansliet och underlätta
administrationen för tävlingsarrangörer.
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Vissa delar har driftsatts medan andra delar kommer att driftsättas under kommande
verksamhetsår.
Licenshanteringen är driftsatt tillsammans med anmälan till tävlingar. I
sammanhangen bör nämnas att anmälning via Ophardt gäller tävlingar som kräver
svensk eller FIE-licens.
Systemet som används levereras av Ophardt team sportevent från Tyskland. Systemet
är webbaserat och förvaltas av Ophardt. Systemet hanterar bl.a. licensinformation,
tävlingskalender, tävlingsresultat och ranking centralt.
Licenssystemet är utvecklat i SvFF:s regi av AGoodID och därför helt integrerat i den
existerande kommunikationsplattformen fencing.se. Ophardts tjänst innebär
tävlingsanmälningar, eventuellt domaranmälningar (när licenssystemet fungerar för
dessa), resultathantering och rankinglistor.
Utvecklingen av systemet är möjlig bland annat genom de särskilda
förbundsutvecklingspengar som erhållits från RF. För projektarbetet har Svenska
Fäktförbundet anlitat kommunikationsbyrån AgoodId. AgoodId har utvecklat
förbundets webbplats och kombinerar bred kompetens inom kommunikation,
varumärkesstrategi, marknadsföring/reklam, Internet, grafisk design med en
ingående kunskap om fäktsporten.

Qrodo
Svenska Fäktförbundet har abonnerat på tjänsten Qrodo, som ger möjlighet att med
enkla medel webbutsända direkt från tävlingar. Video och rörliga bilder från tävlingsoch träningsverksamhet är något som alltmer har kommit att användas även på
tävlingar på lägre nivåer. Tjänsten har utnyttjats sparsamt under året.

Belöningar
Belöningsgruppen har under verksamhetsåret behandlat flera förslag till utmärkelser.
Följande har lagts fram och beslutats av styrelsen:
Namn

Belöning

Ulf Lindholm, FKC

Kunglig guldmedalj

Martin Johannesson, FKC
Roger Skårbratt, KF99

Kunglig silvermedalj
Kunglig silvermedalj

Bengt Boogh, SAF
Ola Branje (tidigare Johansson), FKC

Förtjänstmedalj guld
Förtjänstmedalj guld

Per-Olov Danielsson, UF
Oscar Dyberg, FKC
Mattias Edlund, UF
Annika Klar, FKC

Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver
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Per Ivan Larsson, UF
Peter Lindholm, FKC
Petter Narby, UF
Conny Pihl, UF

Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver
Förtjänstmedalj silver

Dag Björkling, UF
Christina Johansson, FKC

Förtjänstmedalj brons
Förtjänstmedalj brons

Håkan Gars, FKC
Inge Johansson, FKC

Guldplakett
Guldplakett

Jannie Ståhlgren, FKC
Inger Svensson, FKC
Tord Svensson, FKC

Silverplakett
Silverplakett
Silverplakett

Simon Björkling, UF
Christoffer Hallgren, UF

Bronsplakett
Bronsplakett
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse
Se särskild bilaga.
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Revisionsberättelse
Se särskild bilaga. Skickas senare.
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Resultat
Bilaga lämnas vid förbundsmötet.
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Valberedningens förslag
Ordförande
Lars Liljegren (omval)
Ordinarie styrelseledamöter
Peter Ejemyr (nyval)
Per Palmström (omval)
Pia Willemo (omval)
Henning Österberg (nyval)
Sittande (mandattid t o m 2011): Christian Edling, Kerstin Levin, Peråke Wiberg,
Peter Lydh
Suppleanter till styrelsen
Birgitta Linde (omval)
Sittande (mandattid t o m 2011): Jonas Eklund
Revisorer
Bengt Arnedal (omval)
Mats Höglund (nyval)
Revisorssuppleanter
Lars Baumann (omval, för Bengt Arnedal)
Esa Kangas (nyval, för Mats Höglund)
Nomineringar
Valberedningen har mottagit följande nomineringar till styrelseledamöter från
föreningar: Jonas Eklund, Birgitta Lindhe, Martin Schüler. Valberedningen har tillika
mottagit förslag från enskilda som inte redovisas här.
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Pierre Thullberg, ordförande,
Karin Egertz och Kjell Gabrielsson.
För valberedningen
Pierre Thullberg
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Propositioner
Mål och nyckeltal för Svenska Fäktförbundet Rapport och förslag till beslut vid förbundsmötet 2010
Avgiftsfri domarlicens

37 (39)

Mål och nyckeltal för Svenska Fäktförbundet Rapport och förslag till beslut vid förbundsmötet 2010
Se särskild bilaga.
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Avgiftsfri domarlicens
Förbundsmötet 2009 beslutade att införa en obligatorisk registrering av domarlicens
i förbundets tävlingsadministrativa system fr.o.m. säsongstarten 2010/2011.
Samtidigt beslutade förbundsmötet att varje sådan domarlicens skulle beläggas med
en avgift, vars storlek skulle fastställas av Svenska Fäktförbundets styrelse, på förslag
av domarkommissionen.
Licensavgiften motiverades av att registerhanteringen innebär kostnader för Svenska
Fäktförbundet.
Förbundsmötet beslutade, slutligen, att domarna skulle slippa betala avgift för
domarlicensen under säsongen 2010/2011.
Styrelsen vill framhålla, att kostnaden för domarlicensen förutsattes bli låg. Det
betyder att kostnaden för det administrativa arbetet med domarlicensen skulle
överstiga den förväntade intäkten.
Vidare anser styrelsen, att det är viktigt att poängtera värdet av det ideella arbete som
ledare på alla nivåer i Svenska Fäktförbundet svarar för. Domarna är inget undantag.
Att tvingas betala för att utföra ett arbete, som i huvudsak är ideellt, rimmar illa med
ambitionerna att få fler ledare att engagera sig.
Styrelsen förslår förbundsmötet besluta
att domarlicensen blir kostnadsfri.
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