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Röstlängd 

 Medlemmar Röster 
  

Medlemmar 
 
Röster 

Norrland   Västsvenska FF  3 

Bodens FK 34 1 Allez Fäktförening, Göteborg 36 1 

FK Scaramouche 17 1 FK Athos 29 1 

IF Kusthöjden 17 1 Försvarets FK 6 1 

Umeå FK 6 1 Göteborgs FK 224 3 

Vilhelmina FK 2 1 Halmstad Garnison 0 1 

Östersund Frösö FK 60 1 Halmstads FS 13 1 

 Summa 136 6 Kungsbacka FK 61 1 

Mellansverige 
  

P4 2 1 

Arvika FK  61 1  Summa 371 13 

Dalregementet IF 19 1 Sydsvenska FF  3 

Gävle FF 10 1 A6 SK & IF 93 1 

I 2 IF 63 1 C4 FK 66 1 

I 3 IK (Örebro KSF) 1 1 FK Aramis 70 1 

Hallstahammars FG 10 1 FK Chapman 195 2 

Köpings FK 36 1 Kalmar FK 140 2 
KFUM Norrköpings 
Fäktförening 0 1 Ljungby FK 71 1 

Linköpings FK 104 2 LUGI FF 107 2 

Nyköpings FK 25 1 Malmö FK av 1919 355 3 

Uppsala FF  209 3 Växjö Allmänna FF 9 1 

Västerås FK 26 1 Ystads FK  87 1 

Wadköpings FF  231 3  Summa 1 193 18 
Värjan – Eskilstuna 
Fäktförening 0 1 52 Föreningar 3 828 81 

 Summa 795 19    

Stockholms FF 
 

3    

DIF FF 174 2    

En Garde FF  305 3    

FFF  309 3    

KFUM Botkyrka 
Fäktklubb 18 1 

   

KFUM Gnesta 
Fäktgille 1 1 

   

KFUM JKS Basket 122 2    

Jakobsbergs FK 61 1    

SAF  120 2    

SSIF  3 1    

Upplands Väsby FK 3 1    

Vallentuna FK 2 1    

Ängby FK  152 2    

 Summa 1 270 23    

Gotlands FK 62 1    

Atheneskolans FS 1 1    

 Summa 63 2    
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Kallelse 

 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte  
 
 

Söndagen den 17 mars 2013 kl. 13.00  i FFF:s fäktlokal,  
Döbelnsgatan 60, Stockholm. 

 
 
Verksamhetskonferens arrangeras under förbundsmöteshelgen den 16 – 17 mars. 
Platsen för denna är hotell Birger Jarl, Tulegatan 8 (T-banestation Rådmansgatan). 
 
Konferensen startar lördagen den 16 mars kl. 11.00 och avslutas med lunch på 
söndagen kl. 12.00. 
 
Svenska Fäktförbundet står för övernattning mellan lördag och söndag för en 
representant per förening/SDF för föreningar utanför Stockholms län. 
 
Resebidrag betalas ut enligt följande till deltagande föreningar: 
 
Avstånd från Stockholm under 10 mil: Ingen ersättning 
Avstånd från Stockholm 10-30 mil: 500 kr 
Avstånd från Stockholm 30-60 mil: 1000 kr 
Avstånd från Stockholm mer än 60 mil: 1500 kr 
 
Resebidrag betalas ut automatiskt i efterskott till de föreningar som varit 
representerade. 
 
Fullmaktsformulär har skickat till föreningarna i samband med kallelsen. 
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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  
 

a. Förslag till nyckeltal för 2016 
 
13. Behandling av motioner som enligt den i Svenska Fäktförbundets stadgar, § 2.6, 

angivna ordningen har ingivits till mötet.  
 
 a. Från Stockholms Fäktförbund om regler om domarplikt m.m.  
 
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 
 
  



7 (38) 
2013-02-19  

Styrelsens sammansättning, representation m.m.   
 
Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Göran Abrahamson Hedersledamot 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Ordinarie ledamöter   Mandattid 
Lars Liljegren Ordförande  2013 
  
Peråke Wiberg Vice ordförande  2014 
Christian Edling Skattmästare  2014 
Jonas Eklund Ledamot  2014 
Orvar Jönsson Ledamot  2014  
 
Peter Ejemyr Ledamot  2013 
Birgitta Linde Ledamot  2013 
Pia Willemo  Ledamot   2013 
Henning Österberg Ledamot  2013   
 
Suppleanter 
Martin Roth Kronwall   2013 
Ana Valero-Collantes   2014   
 
Personal 
Pierre Thullberg Generalsekreterare fr.o.m. 1 september 2012 
Göran Flodström Utbildnings- och sportchef 
Monica Gårdström Kanslichef t.o.m. 31 augusti 2012 
Igor Tsikinjov Förbundskapten t.o.m. 31 december 2012 
 
Revisorer 
Stefan Norell Vald av SvFF 
Mats Fridblom Revisorsuppleant 
Mats Höglund Lekmannarevisor 
Esa Kangas  Suppleant lekmannarevisor 
 
Valberedning 
Peter Lydh  Ordförande 
Mats Ekström Ledamot 
Angela Toscano Ledamot 
Christer Karlsson Suppleant 
 
Verkställande utskott (VU), Idrottslyftet 
Lars Liljegren Ordförande 
Christian Edling Skattmästare 
Pierre Thullberg Adjungerad fr.o.m. den 1 september 
Göran Flodström Adjungerad 
Monica Gårdström Adjungerad t.o.m. den 31 augusti 
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Landslagsorganisation 
 
Landslagskommitté 
Henning Österberg Ordförande  
Orvar Jönsson 
Martin Roth Kronwall 
 
Förbundskapten 
Igor Tsikinjov t.o.m. 31 december 2012 
 
Grenansvariga 
Damvärja  Björne Väggö 
Herrvärja, seniorer Johan Bergdahl 
Florett  Martin Roth Kronwall 
Värja, juniorer och  Göran Flodström 
kadetter 
 
Uttagningskommitté 
En företrädare för landslagskommittén, de grenansvariga samt Johan Harmenberg. 
 
Veteranansvarig 
Peter Ejemyr, styrelseansvarig 
Kerstin Warvsten 
 
Domarkommissionen 
Björn Lindholm, ordförande t.o.m. 31 juli 
Björn Rasmussen, ordförande fr.o.m. 1 augusti 
Birgitta Linde  
Björn Thulin 
Ulf Wikström  
   
Ekonomi, administration 
Christian Edling, Monica Gårdström t.o.m. den 31 augusti. Pierre Thullberg fr.o.m. 
den 1 september. 
 
Idrottslyftet 
Göran Flodström 
 
Ungdom 
Jonas Eklund 
 
Utbildning  
Peter Ejemyr 
Göran Flodström 
 
Idrottslig utveckling, utvecklingstrappa 
Göran Flodström 
Pierre Thullberg 
 
Fäktgymnasier och regionala gymnasier 
Peråke Wiberg 
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Ansvarig för internationellt engagemang 
Ana Valero-Collantes 
 
Informationsansvarig 
Lars Liljegren 
 
Jämlikhet och jämställdhet 
Christian Edling 
 
Webmaster 
Mats Ingerdal 
 
Belöningar 
Kjell Gabrielsson, Jeannette Runold, Hans Wahl (suppleant) 
 
Antidopingansvarig 
Birgitta Linde  
 
Kalendergrupp  
Martin Roth Kronwall, Jonas Eklund, Göran Flodström, Hans Wahl 
 
Tävlingsbestämmelser  
Peråke Wiberg, Hans Wahl, Göran Flodström, Pierre Thullberg 
 
Stadgar 
Peråke Wiberg 
 
Challenge Bernadotte 
Ana Valero-Collantes, projektledare 
 
Vigor Challenge 
Björne Väggö, projektledare 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg Ledamot, styrelsen 
Stefan Wikmark Ledamot 
Helle Andersen Suppleant 
Arne Jansson Suppleant  
Göran Flodström Adjungerad 
 
Svenska Idrottsalliansen 
Lars Liljegren, ordförande 
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Inledning  
 
Inledningen till 2012 blev bekymmersam. Förbundsstyrelsen redovisar i 
verksamhetsberättelsen för hösten 2011 att ett misstag begicks, när det gällde 
budgeteringen av det riktade elitidrottsstödet från RF och sponsormedel från SOK. 
Konkret togs samma intäkt upp två gånger i budgeten. Det betydde, att 
elitverksamheten under hösten 2011 förbrukade pengar som inte fanns.  
 
Samma misstag höll på att upprepas i början av 2012. Landslagsverksamheten 
beviljades återigen medel som inte fanns. När misstaget upptäcktes, var det 
nödvändigt att snabbt och kraftfullt bromsa redan budgeterade aktiviteter för 
sommaren och hösten 2012. 
 
Självklart ledde detta till negativa reaktioner hos dem som berördes.  
 
Styrelsen kan, när året summeras, dock konstatera att det ekonomiska resultatet, 
trots budgetmissen, blev tillfredsställande. Överskottet för 2012 är 128 000 kronor. 
Det egna kapitalet ökar från 325 000 kronor till 453 000 kronor. Därmed togs en stor 
del av underskottet från hösten 2011 (- 191 000 kronor) tillbaka. Och intentionerna i 
förbundsmötesbesluten om ekonomin kunde följas. 
 
Till besvikelserna under året hör självfallet, att svenska fäktare inte lyckades 
kvalificera sig till OS i London. 
 
Året innehåller också många glädjeämnen. Ett antal steg har tagits på vägen för att på 
lång sikt bygga ett starkare förbund. Utvecklingstrappan och dess intentioner präglar 
alltmer träningen. Men fortfarande återstår ett hårt arbete med att förklara den och 
förankra den både hos tränare och förtroendevalda. En gemensam röd tråd genom 
verksamheten stärker svensk fäktning på sikt. 
 
Den nya och efterlängtade utbildningsplanen lägger grunden till en sammanhållen 
och kvalificerad utbildning i samråd med SISU, idrottens egen 
utbildningsorganisation. Ett, av flera, mått på framgången är antalet studietimmar i 
SISU-regi. År 2010 registrerade Svenska Fäktförbundet 909 studietimmar. Under 
2011 skedde en dramatisk ökning till 2 253. Siffran för 2012 var 2 365. Denna ökning 
av utbildningen stärker ledarskapet inom svensk fäktning men bidrar också till att 
RF-stödet har ökat, inte minskat, i en tid, när stödet från RF i grunden har ändrats 
efter beslut vid RF-stämman 2011. 
 
Styrelsen har också under året tagit initiativ till en revidering av programmet 
”Fäktningen inför framtiden”.  
 
Det var programdiskussionen som för snart tio år sedan lade grunden till en samsyn 
om målen och vägarna till målen. Stadgarna förändrades samtidigt, så att 
föreningarna fick det avgörande inflytandet på förbundsmötet. 
 
Debatterna på Svenska Fäktförbundets hemsida visar vilket engagemang det finns i 
framtidsfrågorna. Detta engagemang måste komma in i allt mer konstruktiva banor. 
Programdiskussionen är en sådan väg. 
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Mängder av aktiva ledare i föreningar och förbund, många starkt profilerade, deltog 
inte heller i den förra programdiskussionen. 
 
Ett antal frågor med stor tyngd i dagens diskussion har heller ingen plats i 
”Fäktningen inför framtiden”. Det gäller bl.a. de nya gymnasierna, domarfrågornas 
principer, utvecklingstrappans möjligheter, de nya utbildningarna, principer för 
Idrottslyftet m.m.  
 
Ett antal formuleringar i det nuvarande programmet är inaktuella, inte minst därför 
att ett framgångsrikt arbete har gjort, att frågorna har lösts på ett bra sätt. De 
regionala gymnasierna är ett av många exempel. 
 
Den långsiktiga diskussionen med Sveriges Olympiska Kommitté om framtiden har 
varit konstruktiv. Avtalet har bl.a. gjort det möjligt att på deltid engagera Björne 
Väggö som grenansvarig för damvärjan med sikte på framgångar i Rio de Janeiro 
2016. Just när året 2012 var på väg att avslutas kom glädjebeskedet, att Sanne Gars 
också kom med i SOK:s topp- och talangprogram tillsammans med de redan tidigare 
antagna Emma Samuelsson och Johanna Bergdahl. 
 
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till förbundets personal och till 
förtroendevalda och tränare i föreningarna för det hängivna arbete som stärker 
svensk fäktning. 
 

Ekonomin 
 
Förbundsstyrelsens misstag i budgetarbetet 2011 skapade ett underskott på 191 000 
kronor under hösten 2011, vilket redovisas i verksamhets- och förvaltningsberättelsen 
för hösten 2011. 
 
Misstaget var på väg att upprepas inför 2012. Det innebar, att landslagsverksamheten 
i början av året beviljades pengar som inte fanns. När misstaget upptäcktes tvingades 
styrelsen att ta bort en del redan planerade aktiviteter inom landslagsverksamheten. 
 
Resultatet för 2012 blev ett överskott på 128 698 kronor. En del av underskottet från 
hösten 2011 tas igen. Det egna kapitalet ökar från 325 000 kronor vid årsskiftet 2011 
– 2012 till 453 000 kronor den 31 december 2012. 
 
Under året har förbättrade rutiner för budgetering och budgetuppföljning 
genomförts. Misstagen från hösten 2011 och våren 2012 får inte upprepas. 
 
Det egna kapitalet måste ytterligare förstärkas under de närmaste åren.  

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 2012. Inga nya medel har tillförts, och 
inga stipendier har betalats ut under perioden.  
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Stipendiefonden skapades för att stödja undervisning och utbildning inom svensk 
fäktning. Framförallt kan stipendier ansökas för hjälp vid 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 är följande under senare år. 
 
Antalet licenser 
År   Antal licenser Engångslicenser  FIE-licenser, fäktare 

2001  254 
2002   366 
2003   399 
2004   558 1)  50   139 (2003/2004) 
2005  570  47   153 (2004/2005) 
2006   681  69   172 (2005/2006) 
2007   736  27   174 (2006/2007) 
2008/09 2)   851  45   176 (2008/2009) 
2009/10   829  0 3)  185 
2010/11   827 4)   207  
2011/12  8285)     186 6) 
 
1) Krav på tävlingslicens infördes även för åldersklasser under senior 
2) Denna redovisning omfattade ett och ett halvt år, en höst- och två vårsäsonger, då 

Svenska Fäktförbundet gick över till brutet räkenskapsår. 
3) Avskaffade från och med 2009. 
4) Varav 610 män och 217 kvinnor. 
5) Varav 605 män och 223 kvinnor. 
6) Varav 136 män och 50 kvinnor 
 

Kansli, personal  
 
Svenska Fäktförbundets anställda var i början av året Monica Gårdström, kanslichef, 
Göran Flodström, utbildnings- och sportchef, och Igor Tsikinjov, förbundskapten. 
 
Monica Gårdström slutade sin anställning under sommaren 2012 efter 27 år som 
kanslichef hos Svenska Fäktförbundet. Hon hade erbjudits, och accepterat, en ny 
anställning vid Svenska Cykelförbundet. 
 
Pierre Thullberg anställdes från 1 september 2012 som generalsekreterare. 
 
Igor Tsikinjovs anställning som förbundskapten upphörde den 31 december 2012. 
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Pierre Thullberg och Göran Flodström var förbundets anställda när 2013 började. 
 

Förändring av nyckeltalen 

Svenska fäktförbundet har sedan år 2000 utvecklats på detta sätt, när det gäller de 
nyckeltal som är viktiga för bl.a. stödet från RF.  
 
I tabellen redovisas också de mål som förbundsmötet på hösten 2011 lade fast. 
 

 
*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar för 2012 baseras på IdrottOnline, som ännu 
inte fullt ut används av föreningarna. 
 
**) Antalet licenser redovisas per säsong. För 2011 redovisas säsongen 2011 – 2012. 

 
**) Baserat på ökningen mellan vårsäsongerna, + 2 % för antalet deltagare och +3 % för antalet 
sammankomster. Helårssiffror för 2012 har ännu inte kommit från RF. 
 

Antalet föreningar har hållits på i princip samma nivå som 2000, vilket är ovanligt 
bland många mindre förbund. Antalet regementsföreningar har minskat kraftigt, 
samtidigt som andra föreningar har kommit till.  
 
Antalet medlemmar och licenser har dock ökat kraftigt. Licenserna har under senare 
åren planat ut. 
 
Redovisningen av det lokala aktivitetsstödet var annorlunda år 2000. Under senare 
år har en stabil ökning skett. Studietimmarna i SISU-regi har ökat kraftigt. Målet för 
2014 passerades med råge redan under 2011. 
 
Styrelsen lämnar förslag om nyckeltal för 2016. Se särskild punkt på dagordningen. 
 

  

 
 
 
 

2000 2009 2010 2011 2012 Mål 
2014 
 

Antal föreningar 
 

51 48 49 51 52 50 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 200 4 324 4 532  *) 5 000 

Antal licenser 
 

323 829 827 828  **) 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
77 942 
9 629 

 
80 434 
10 282 

 
84 378 
10 792 

 
86 100 
11 100 
***) 

 
100 000 
11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

750 909 2 253 2 365 800 
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Nya föreningar 
 
Under år 2012 har följande föreningar bildats: 
 
KFUM Gnesta Fäktgille 
KFUM Norrköpings Fäktförening 
Värjan – Eskilstuna Fäktförening 
 
Två föreningar har lagts ned, varför totalantalet ökar från 51 till 52. 
 
En jämförelse med röstlängden vid förbundsmötet på hösten 2011 (49 föreningar), 
baserad på halvårsskiftets uppgifter, ser ut på följande sätt: 
 
Nya föreningar  Bildad Nedlagda föreningar 
      
KFUM Botkyrka Fäktklubb  höst 2011 
Allez Fäktförening, Göteborg höst 2011 
KFUM Gnesta Fäktgille  2012 Klinte FS 2012 
KFUM Norrköpings Fäktförening 2012 Roma Kungsgårds IF 2012 
Värjan – Eskilstuna Fäktförening 2012 
 

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.  
 
Stödet till Svenska Fäktförbundet under de senaste åren redovisas i nedanstående 
tabell.  
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 
 
Ändamål 2006 – 

2007 
 

2009- 
2010 

2010 - 
2011 

Hösten 
2011 

2012 

Förbundsutveckling Fanns ej 486 000 480 000 236 000 477000 
Verksamhetsutveckling 187 000 185 000 183 000 91 000 186000 
Föreningsstöd 810 000 797 000 787 000 390 000 796000 
 
Idrottslyftet har i princip två syften: 
 

 Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar 

 Utveckla verksamheten så att allt fler väljer att idrotta längre upp i åldrarna 
 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste två åren. 
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Ändamål  2009-2010 2010 - 2011 Hösten 2011 2012 

 
Tränarutbildningar 62 730 61 500 87 500 81 500 
Domarutbildningar 93 178 116 710 15 900 111 205 
Ungdomsläger m.m. 433 413 348 086 223 963 387 222 
Verksamhetskonferens 0 87 806 39 037 63 596 
Nya föreningar 90 000 48 000 20 000 40 000 
Utvecklingstrappa 0 25 698   
Sabelprojekt 0 30 500   
Rekryteringsprojekt i 
föreningar  

117 679 68 700 3 600 79 000 

Rullstol    15 000 
 

Summa 797 000 787 000 390 000 777 523 

 
Revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden” 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en ny bred 
diskussion om framtiden, en revidering av programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”.   
 
Ett antal föreningar lämnade synpunkter ”Fäktningen inför framtiden” genom en 
enkel enkät, som skickades ut den 25 juni. 
 
Dessa synpunkter användes vid utarbetandet av ett remissmaterial. Remisstiden 
fastställdes ursprungligen till den 24 september – 20 november. På grund av 
önskemål från flera föreningar förlängdes remisstiden t.o.m. den 31 december 2012. 
 
Styrelsen beslutade också att programmet skulle behandlas vid 
verksamhetskonferensen den 16 mars 2013 för att efter ytterligare remissarbete 
under 2013 slutligt antas av förbundsmötet 2014. 
 
En arbetsgrupp tillsattes i november för att bl.a. lämna förslag till program.  
 
Gruppen består av Monica Ahlqvist (MF19), Ulf Wikström (Kalmar FK), Patrik 
Joelsson (Östersund Frösö FK), Klas Johansson (SAF/EGF) och Lars Peterstrand 
(Ängby FK). 
 
Från styrelsen medverkar Lars Liljegren, sammankallande, Christian Edling, Martin 
Roth Kronwall samt Ana Valero-Collantes. 
 
Vid remisstidens slut den 31 december 2012 fanns svar från 21 föreningar, ett SDF 
och en privatperson. 
 
Styrelsens förslag till fortsatt arbete med programmet ”Fäktningen inför framtiden” 
redovisas i förslaget till verksamhetsplan för 2013. 
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Idrottslig utveckling  
– Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 
 
Under 2012 har arbetet med SvFF:s träningsdagbok pågått stundtals intensivt. 
Projektet är systemtekniskt förhållandevis komplicerat, och utvecklingen har tagit 
väsentligt längre tid än förutsett. En första version har funnits tillgänglig på 
fencing.se för de som velat testa sedan sommaren med bland annat opponentbok, 
testmodul och enkla verktyg för planering och dokumentation av träning. Under 
december 2012 inleddes förberedelserna för en bredare lansering. Arbetet med att 
skapa och redigera träningsprogram och övningar har dock inte hunnits med utan 
planeras i nästa version.   
 
På Gotlandslägret genomfördes utbildning för alla deltagare i behovet av att föra 
träningsdagbok. Deltagarna dokumenterade sin träning under lägret i en 
träningsdagbok. Även på träningslägren i Ronneby i januari och i Hällevik i augusti 
togs träningsplanering och träningsdokumentation upp. Tyvärr ställdes det planerade 
lägret under novemberlovet in på grund av tävlingskrockar som ledde till för lågt 
deltagande. 
 
Ett flertal träningsläger genomfördes av enskilda föreningar eller av föreningar i 
samarbete. Tendensen är att dessa läger ökar i antal. För första gången genomförde 
också ett SDF (Stockholms FF) ett träningsläger för ungdomsfäktare, helt i enlighet 
de ambitioner som fanns i årets verksamhetsplan och i enlighet med diskussionerna 
under verksamhetskonferensen 2011.  
 
Arbetet med att förankra utvecklingsverktygen har fått stå tillbaka lite under den 
omstrukturering av landslagsverksamheten som skett under 2012. Detsamma gäller 
arbetet med de långsiktiga utvecklingsplanerna och grenprofiler för de vapen som 
saknar sådana.  
 
I december genomfördes ett första tränarmöte i samband med JSM.  
 

Utbildning 

Arbetsgrupp för utbildning  
 
Under verksamhetsåret har arbetet med att implementera Svenska Fäktförbundets 
utbildningsplan prioriterats. Det har letts av en arbetsgrupp bestående av Peter 
Ejemyr, Pierre Thullberg och Göran Flodström.  
 
Utbildningsplan  
 
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan utgörs dels av förbundets egna utbildningar 
”Grundkurs för fäktledare”, ”Instruktörskurs Steg 1 florett och värja”, 
”Instruktörskurs Steg 2 florett” samt ”Instruktörskurs Steg 2 värja”, dels av SISU:s 
idrottsgemensamma utbildningar ”Plattformen” och ”Grundläggande 
tränarutbildning 1”.  
 
Dessutom finns SvFF:s ”Distriktsdomarkurs”, vilken administreras av 
domarkommissionen. (Se nedan under rubriken Domare.)  
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Med denna grundläggande utbildningsstruktur har en god grund skapats för att 
skapa en fungerande och ändamålsenlig utbildningsverksamhet som tillgodoser 
huvuddelen av svensk fäktnings utbildningsbehov. Successivt kan utbildningsplanen 
sedan kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar för vilka det 
finns ett tydligt behov.  
 
Grundkurs i fäktning, ”GRUFF”  
 
Ett återkommande problem vid genomförandet av instruktörskurser har varit 
deltagarnas olika nivå på förkunskaper. Detta har gällt praktisk kompetens i fäktning 
men även kännedom om fäktsportens övriga förhållanden samt allmänidrottsliga 
kunskaper.  
 
Därför innehåller SvFF:s utbildningsplan en lärgruppsutbildning ”Grundkurs för 
fäktledare”, som tillsammans med SISU-kursen ”Plattformen” är förkunskapskrav 
och ska ge en gemensam utgångspunkt för alla deltagare i steg 1-kurser. Kursen är 
tänkt att genomföras av förening eller distrikt i lärgrupper.  
 
Det finns emellertid vidare ambitioner med GRUFF. Innehållet är en lämplig 
utgångspunkt också för alla föräldrar och fäktare, som vill engagera sig i 
föreningsarbetet som domare, tävlingsledare, coacher etc. Kursmaterialet utgörs dels 
av SvFF:s handbok ”Att fäkta florett och värja”, dels av nyskrivet material. I det breda 
stoffet är det möjligt både för individen och för lärgruppen att göra anpassningar, så 
att man fokuserar de områden som är nya eller mest intressanta för deltagarna.  
 
Under maj-juni 2012 genomfördes en GRUFF-utbildning i regi av Djurgårdens IF 
Fäktning. 
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Plattformen 
 
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter ”Plattformen” och 
vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år och är en 
viktig byggsten i SvFF:s utbildningsplan. Plattformen genomförs efter behov och 
erbjuds vid minst två tillfällen per termin i varje SISU-distrikt. Formen kan variera 
från lärgrupp till en helgutbildning, men basinnehållet är detsamma över hela landet. 
Under 2011 och 2012 genomgick 35 fäktare/fäktledare Plattformen, de flesta i syfte 
att förbereda sig för kommande Instruktörsutbildningar Steg 1. 
 
Instruktörskurs Steg 1 florett & värja 
 
Den 16-21 juni 2012 genomförde Svenska Fäktförbundet diplomerad 
Instruktörsutbildning Steg 1 på värja och florett på Bosön, Lidingö. Utbildningen 
genomfördes enligt de ”nya” pedagogiska tankar, som arbetsgruppen 
rekommenderat. Framför allt innehöll undervisningens praktiska moment till viss del 
”verkliga barn”, vilket gjorde att deltagarna behövde öva mindre på varandra. Kursen 
var upplagd för att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna utbilda unga 
fäktare motsvarande Svenska Fäktförbundets Blå Märke. 
 
Antalet deltagare var sju. Instruktörer var Pierre Thullberg och Göran Flodström. 
Tomasz Goral höll i fördjupningsdelen på florett.  
 
Samtliga deltagare godkändes för Steg 1-diplom. 
 
Grundtränarutbildning (GTU) 
 
Sisus Grundtränarutbildning är en fortsättning på Plattformen och ska tillgodose en 
fördjupning inom respektive ämnesområde och ge tillräcklig kompetens för att kunna 
söka sig till vidareutbildningar.    
 
GTU1 är förkunskapskrav till SvFF:s Instruktörskurs Steg 2 och syftar till att ge 
kursdeltagaren ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i ålderfasen 11-
15 år, samt hur olika typer av ledarskap påverkar inlärningsklimatet och motiverar 
ungdomar till fortsatt idrottsutövning. Förutom detta har utbildningen fokus på hur 
ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska 
mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett 
längre tidsperspektiv. 
 
Under 2011 och 2012 genomgick åtta fäktare/fäktledare GTU1, de flesta i syfte att 
förbereda sig för kommande Instruktörsutbildningar Steg 2. 
 
Instruktörskurs Steg 2 florett resp. värja 
 
Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 2 genomförs vapenspecifikt och syftar 
till en fördjupning. Avsikten är att deltagarna efter genomgången utbildning ska 
kunna utbilda unga fäktare motsvarande Svenska Fäktförbundets Gult Märke. 
Ingen Steg 2-uttbildning genomfördes under 2012 på grund av för få anmälda.  
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Fäktgymnasiet och regionala gymnasier 
 
Under 2012 har RF:s fokus mot arbetet att ge svensk idrottsungdom möjlighet att 
kombinera studier med kvalificerad träning allt mer kommit att inrikta sig på 
utveckling av regionala idrottsgymnasier, s.k. NIU (nationellt godkänd 
idrottsutbildning).  
 
Svenska Fäktförbundet följer denna trend. I Malmö finns NIU- fäktning vid såväl 
Procivitas frigymnasium som Malmö Idrottsskola. Vardera skolan har för närvarande 
en elev. Även Visby har en elev i sitt NIU. Under 2012 har förbundet godkänt att NIU 
startas även i Solna gymnasium med En Garde Fäktförening Solna som 
samarbetspartner. Tyvärr har Solna stad sedan inte fullföljt ansökan till Skolverket, 
varför någon verksamhet inte kan starta under 2013, som var planerat. Ansökan har 
dock nu lämnas till Skolverket, och verksamheten kan beräknas starta 2014. Även 
Celsiusskolan i Uppsala har fått förbundets accept för att starta ett NIU i samarbete 
med Uppsala FK. Även denna verksamhet kan beräknas komma igång under 2014.    
 
Uppsala har ett par fäktare som hittills via NIU-femkamp fått möjlighet att 
kombinera sin fäktträning med gymnasiestudier.  
 
Förbundet har också kvar Riksidrottsgymnasiet i Karlskrona, som dock är under 
avveckling och 2014 kommer att övergå till att vara ett regionalt fäktgymnasium. 
 
Även Jönköping har fått godkännande att inrätta ett fäktgymnasium men har av 
olika anledningar inte startat någon verksamhet. 
 

Ungdomsverksamhet 
 
Den huvudsakliga ungdomsverksamheten, förutom lokal träningsverksamhet i 
föreningarna, består framförallt av den så kallade Mastersserien och 
lägerverksamheten. 
 
Masters 
 
Under första halvåret 2012 arrangerades Masterstävlingar vid tio olika tillfällen på tio 
olika orter: Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, 
Köpenhamn, Ljungby, Malmö, Reykjavik, Stockholm. 
 
Tävlingarna i Reykjavik i maj avsåg NM i sabel, medan tävlingarna i Köpenhamn 24 - 
25 mars Danmark var NM i florett. 
  
Under andra halvåret 2012 arrangerades Masterstävlingar vid  
sex olika tillfällen på lika många orter: Göteborg, Helsingfors, Kalmar, Solna, Uppsala 
och Örebro. 
 
Tävlingarna i Helsingfors 29-30 september avsåg NM i värja. Tävlingarna i Solna 15-
16 december var JSM både individuellt och lag. 
 
En jämförelse mellan antalet tävlingar i Masters under säsongerna 2011-2012 och 
2012-2013 visar, att antalet tävlingar per klass har minskats med en eller ett par 
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tävlingar per klass. Detta har skett för att tillgodose ett starkt önskemål från flera håll 
att minska antalet tävlingar.  
 
Läger  
 
Rikstäckande läger, vinterläger 2 - 5 januari 2012 på F17 i Kallinge och 
traditionsenligt sommarläger i Hällevik 5-10 augusti, har genomförts, tyvärr med 
färre antal deltagare.   
 
I Hällevik låg tyngdpunkten på den fysiska träningen. 
 
Gotlandslägret 24-29 juni genomfördes enligt tidigare koncept med stort 
deltagareantal både nationellt och internationellt. Årets uppskattade gästföreläsare 
var Stefan Holm. 
 
En stor del av Sveriges tränarstab och flera utländska tränare bidrog också till att 
genomföra Gotlandslägret på ett framgångsrikt sätt.   
 
Ett tilltänkt träningsläger i Roslagsbro under höstlovet för främst våra kadetter och 
juniorer fick ställas in, då endast en fäktare anmälde sig. 
  
Fair Play-priset 
  
Efter inkomna nomineringar har Fair-playpriset för säsongen 2011-2012 tilldelats 

Tobias Dejenfelt från KF99. 

Fair Play Priset kan årligen utdelas till en fäktare, pojke eller flicka, som 

uppmärksammats bland annat för god sportslig moral. 

Så här lyder motiveringen: "Tobias har alltid uppträtt korrekt och artigt på pisten 

och vid sidan av pisten också visat sig inte bara vara en god förlorare utan också 

givit föredömligt exempel på hur en god vinnare kan bete sig." 

Prisutdelning skedde i samband med Kungsbacka Masters i januari 2013.  
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Licensstatistik, ungdom 

Nedan redovisas en jämförelse mellan säsongerna 2009 – 2010 och 2011 – 2012. 
 
Antalet licenser 
 
Klass Damer Herrar Totalt Förändring 
 09-10 11-12 09-10 11-12 09-10 11-12  
Junior 40 30 50 52 90 82 -8 
Kadett 34 39 89 89 123 128 +5 
Äldre ungdom 46 40 126 130 172 170 -2 
Yngre ungdom 35 42 110 101 145 143 -2 
Minior 18 26 63 73 81 99 +18 
 
Totalt 173 177 438 445 611 622 +11 
 
Andel damer (%)     28 28 Oförändrat 
 
Mellan säsongen 09/10 och 10/11 syntes en nedgång i statistiken, redovisad i 
verksamhetsberättelsen för 2010-2011. Denna nedgång ser nu ut att ha vänts till en 
uppgång. Antalet licenser har på två år ökat med 11, från 611 till 622. 
 

Rullstolsfäktning 

I verksamhetsplanen för 2010 – 2011 föreslogs att styrelsen, i samråd med C4 
Fäktklubb, skulle försöka bredda verksamheten i föreningen. 
 
Överläggningar har skett med Svenska Handikappidrottsförbundet, som har som 
uppgift att inom ramen för förberedelser för Paralympics ge stöd till framgångsrika 
idrottare. Övrigt stöd ges inte. 
 
I slutet av april 2012 betalades 15 000 kronor av medel från Idrottslyftet till C4 för 
inköp av rullstolar och annan utrustning. 
 
Ett intressant exempel på utveckling finns från En Garde Fäktförening Solna. 
 
Under höstterminen 2012 startades ”sittande fäktning” för rörelsehindrade 
ungdomar och vuxna. Föreningen prioriterar att under 2013 utöka den 
verksamheten. Norrbacka-Eugenia stiftelsen har beviljat bidrag på 25000 kr till 
inköp av rullstolar/plattform och Solna Stad har gett positiva signaler om att man är 
beredd att stödja verksamheten.  
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Domare 
 
Domarkommissionen har under 2012 haft följande sammansättning: 
 
Björn Rasmussen (ordförande fr.o.m. 1 augusti 2012) 
Björn Lindholm (ordf. t.o.m. 31 juli 2012) 
Birgitta Linde 
Björn Thulin 
Ulf Wikström  
 
Övergripande 
 
Kalenderåret 2012 har visat, att svenska fäktdomare generellt har uppehållit en 
mycket god bedömningsnivå.   
  
FIE-examen på florett har klarats av Erik Wikström, på värja av Birgitta Linde, Björn 
Rasmussen och Ana Valero-Collantes.  
 
Svenska domare har varit nominerade till ett flertal stora internationella mästerskap. 
Läget är gott inför 2013. 
 
 Många svenska domare har även tagit tillvara möjligheten att döma på VC-, JVC- och 
FIE:s satellittävlingar samt nordiska mästerskap. 
 
Det finns goda förhoppningar om att entusiasmera fler kvinnor till högre 
domarutbildningar samt ytterligare öka andelen kvinnliga domare.   
 
Domarkommissionen har, utöver sedvanlig tät e-postkontakt, genomfört sju 
Skypemöten under året. 
 
Kursverksamhet 
 
Tio distriktsdomarkurser har bedrivits på sex orter under året. Antalet examineringar 
har varit tio på sex orter.) 58 examinander har godkänts för distriktsdomarlicens. 
 
Förbundsdomarexamen har genomförts under Lag-SM och SM med elva nya 
förbundsdomare som resultat. 
 
Elitdomarseminarium har med uppskattat och lyckat resultat genomförts under 
Vigor Challenge i Göteborg och vid USM i Karlskrona. 
 
Domarläget den 31 december 2012 
 
46 domare har mist sin licens under perioden.  
 
172 domare (34 kvinnor) är licensierade. 
 
30 domare (4 kvinnor) har FIE-licens 
33 domare (2 kvinnor) har förbundslicens  
109 domare (28 kvinnor) har distriktslicens 
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55 domare (7  kvinnor) har florettlicens 
146 domare (31 kvinnor) har värjlicens  
10 domare (0 kvinnor) har sabellicens  
 
3 domare (0 kvinnor) har licens för tre vapen 
33 domare (4 kvinnor) har licens för två vapen  
136 domare (30 kvinnor) har licens för ett vapen  
 
En jämförelse mellan de senaste åren ger följande bild: 
 
Domarläget 2009 – 2012 
 
 2012 2010 - 2011 2009 - 2010 
 Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män  Kv.  Totalt 
Mist sin licens under 
perioden 

  46   37   53 

Licenserade domare 138 34 172 128 26 154 128 29 157 
Domare med FIE-
licens 

26 4 30 25 2 27 23 2 25 

Nordisk licens *)    16 0 16 15 0 15 
Förbundslicens 31 2 33 17 5 22 19 6 25 
Distriktslicens 81 28 109 70 19 89 71 21 92 
Florettlicens 48 7 55 49 4 53 43 6 49 
Värjlicens 115 31 146 103 26 129 103 27 130 
Sabellicens 10 0 10 15 0 15 11 0 11 
Licens för tre vapen 3 0 3 3 0 3 3 0 3 
Licens för två vapen 29 4 33 33 4 37 33 5 38 
Licens för ett vapen 106 30 136 92 22 114 92 24 116 
 
*) Borttagen under 2011 
 
Tabellen visar bl.a., att antalet licensierade domare har ökat från säsongen 2009-
2010 till år 2012 från 157 till 172. Andelen kvinnliga licensierade domare har ökat 
från 18 procent till 20 procent. 
 
Vapenrelaterat 
 
Florett 
 
Den inhemska bedömningsnivån fortsätter att förbättras. 
Relationen mellan fäktare och domare har blivit bra. Behovet av fler florettdomare är 
fortsatt stort på alla nivåer.  
 
Värja 
 
Sveriges goda tillgång till bra värjdomare gör att vi har fortsatt högklassig 
representation på många internationella tävlingar.  Challenge Bernadotte och Vigor 
Challenge har gett många svenska domare möjlighet att få internationell luft under 
vingarna. 
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Sabel  
 
Antalet sabeldomare har tyvärr minskat. Klubbar med tidigare markant satsning på 
sabel har minskat sin sabelverksamhet. 
 
Summering 
 
Utbildningen förbättras, samtidigt som antalet licensierade domare ökar. Det är 
glädjande att en allt större andel av de svenska domarna är kvinnor. Svensk 
domarstandard är av god europeisk kvalitet. 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till domarkommissionen för den goda utveckling 
detta verksamhetsområde har visat upp under det senaste decenniet. 
 
Domarkommissionen har letts av Björn Lindholm under dessa avgörande år. När nu 
Björn Lindholm har valt att sluta som ordförande i domarkommissionen vill styrelsen 
uttrycka sin stora tacksamhet för det arbete Björn har lagt ned. Björn Lindholm har 
symboliserat engagemang, kompetens, kvalitet, ordning och reda, avgörande inslag 
också i framtidens framgångsrika domarverksamhet. 
 

Landslagsverksamheten 

Årets viktigaste mål var att kvalificera damvärjlandslaget till OS i London. Det var ett 
misslyckande att svensk fäktnig inte nådde detta mål. 
 
Tidvis låg laget i slagläge för att komma in bland de lag som kvalificerade sig från 
Europa, men kunde inte ta det sista avgörande steget för att på allvar ta sig upp och 
etablera sig på den högre nivån. När det verkligen gällde blev nationer med mer 
erfarna och rutinerade fäktare för svåra. Vid årets slut låg laget, liksom föregående år, 
på en 13:e plats på världsrankingen. På EM, årets enda internationella mästerskap, 
slutade laget på 8:e plats.  
 
Det blev under våren tydligt att hoppet fick knytas till den individuella uttagningen 
och till Emma Samuelsson, GFK. Emma svarade för årets främsta idrottsliga 
prestation, när hon i konkurrens med hela världseliten vann S:t Maurs 
världscuptävling i mars. I den sista OS-kvaltävlingen i Bratislava, där de två sista 
europeiska platserna för dem som inte hade kvalificerat sig direkt via VC-ranking 
eller laguttagning skulle besättas, föll Emma i semifinalen och slutade trea. Emma låg 
vid årets slut på 29:e plats på världscuprankingen.  
 
Årets utropstecken blev Sanne Gars, GFK. Förutom att hon tog ett brons vid U23-EM, 
hemförde hon såväl SM individuellt som en seger i Oslos Satellit-VC. Hon krönte sitt 
år genom att alldeles före jul bli uttagen till SOK:s topp- och talangprogram. Kanske 
årets viktigaste och mest glädjande besked.   
 
För herrvärjans del har framgångarna under året uteblivit. Calle Frisell, DIF, gjorde 
en hedersam satsning mot en OS-plats, men lyckades inte knipa en av de åtråvärda 
biljetterna. På EM slutade laget på en 14:e plats.  
 
På ungdomssidan presterade Oscar Nygårds, WFF, och Victor Väggö, KF 99, fina 
resultat med sina 10:e respektive 11:e placeringar på kadetternas EM i Porec. Det 
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svenska herrkadettlaget blev glädjande nog sjua efter vinster över traditionellt starka 
länder som Tyskland och Italien. I det svenska laget fäktade Oscar Nygårds, WF, 
Victor Väggö, KF 99, Simon Jokinen, UF, och Edvin Eklund, MF19. 
I december kom glädjande andraplatser för Åsa Linde, KF 99, och Jacob Stymne, 
DIF, i dam- och herrvärjklassen i Köpenhamns Europacup för kadetter.   
 
Verksamheten inom svensk florett fortsätter att utvecklas positivt. I ett flertal 
föreningar finns ambitiösa fäktare, som visar god utvecklig, även om toppresultaten 
fortfarande saknas. Noteras kan dock att Ester Schreiber, GFK, som även är fransk 
medborgare, i juni tog två bronsmedaljer, individuellt och i lag, i franska 
mästerskapen för minimes-klassen. 
 
Landslagsorganisationen 

Under året har en ny organisation för landslagsledningens arbete etablerats. I 
huvudsak består denna av en kommitté inom styrelsen med syfte att leda, planera, 
utveckla och samordna förbundets elitverksamhet.  
 
Kommittén består av Henning Österberg, ordförande, Orvar Jönsson, 
utvecklingsansvarig, samt Martin Roth Kronwall.  
 
 Grenansvariga, som rapporterar till landslagskommittén, har också utsetts. Björne 
Väggö har ombetts ta ansvaret för att leda damvärjans satsning. Johan Bergdahl har 
fått ansvaret att leda herrvärjans seniorer, och Martin Roth Kronwall har fått ansvar 
för florettens hela verksamhet. Utöver detta har Göran Flodström fått ansvar för 
herr- och damvärjans junior- och kadettverksamhet.  
 
I uttagningsfrågor kvarstår från tidigare ett råd som, förutom en representant från 
landslagskommittén och respektive grenansvarig, består av Johan Harmenberg som 
garant för kvalité och rättvisa i uttagningarna.  
 
Sveriges Olympiska Kommittés topp- och talangprogram 
 
Vid årets slut ingick Emma Samuelsson GFK, Johanna Bergdahl FFF och Sanne Gars 
GFK i SOK:s topp- och talangprogram med sikte på Rio 2016. Aktiva i programmet 
får ett riktat stöd av SOK för att kunna satsa på att ta medaljer på kommande OS.  
 
Svenska spels elitidrottsstipendium 
 
Johanna Bergdahl FFF tilldelades som enda fäktare Svenska spels och 
Riksidrottsförbundets elitidrottsstipendium för 2012 - 2013.  
 
Stipendiesumman är 40 000 kronor. 
 
Bältesspännarna 
 
Svenska Fäktförbundet styrelse beslutade den 16 februari 2013 att tilldela Emma 
Samuelsson, Göteborgs FK, ”Bältesspännarna” för ”Årets prestation” under säsongen 
2011-2012. 
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Emmas seger i världscuptävlingen i S:t Maur utanför Paris i mars stod i särklass, 
ansåg styrelsen. Emma tog därmed den första svenska världscupsegern sedan Peter 
Vanky vann i Bern den 2003. 

”Bältesspännarna” är repliken av den statyett Svenska Fäktförbundet fick, då 
förbundets utsågs till ”årets förbund” av Sveriges Centralförening för Idrottens 
Främjande år 1974. 

Den kraftfulla statyn med samma namn är gjord av skulptören Johan Peter Molin. 
 
Sport Campus Sweden 
 
Johanna Bergdahl, FFF, Hillevi Robertsson, FFF, Robin Kase, DIF, Filip Hedenskog, 
ÄFK och Fredrik Jonsson, DIF, var vid årets slut antagna till Sport Campus Sweden.  
 
Sport Campus Sweden består för närvarande av 22 specialidrottsförbund, fyra 
högskolor, sju kommuner och Stockholms Idrottsförbund som samverkar för att 
skapa ett riktat stöd till och förbättra möjligheterna i övrigt för idrottare som vill 
kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen.  

 
Veteranfäktning 

 
Ansvariga för veteranverksamheten under 2012 var Peter Ejemyr, ledamot i 
förbundsstyrelsen, med Kerstin Warvsten som operativt ansvarig. 
 
Årets största händelse inom veteranfäktningen var självfallet Kalmar Fäktklubbs 
arrangemang av Europamästerskapen för veteranlag den 16-20 maj. KFK lyckades 
(som alltid) genomföra ett utmärkt arrangemang, vilket fick mycket beröm från såväl 
inhemska som utländska gäster.  
 
Vid tävlingarna lyckades det svenska laget i herrvärja vinna en silvermedalj. Laget 
bestod av Richard Larson (ARA), Jan Tivenius (FFF), Lars Scharff (GFK), Peter 
Barvestad (KFK) och Tomas Lundblad (UF). 
 
Det svenska laget i herrflorett slutade på fjärde plats och damvärjlaget på sjunde. 
Vid EVFC:s årliga kongress, som hölls i samband med EM i Kalmar, representerades 
Sverige av Kerstin Warvsten och Ulf Wikström. 
 
Vid VM i Krems, Österrike, i oktober vann Thomas Åkerberg (ÄFK) brons i 
herrflorett 50+. Det blev Sveriges enda medalj vid detta VM.  
 
NM för veteraner arrangerades under året som en del i Ystad International i juni.  
 
Kerstin Wuopio (LFK) vann guld i klassen Värja Damer 40+. I klassen Värja Herrar 
40+ blev det tre svenska medaljer genom Richard Larsson (ARA), guld, Fredrik 
Sjödahl (SAF), silver, samt Anders Zander (MF19), brons. Även i klassen Värja Herrar 
50+ blev det tre svenska medaljer genom Jan Tivenius (FFF), guld, samt Ulf 
Wikström (KFK) och Göran Elfversson (UF), som båda tog brons. 
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SM för veteraner avgjordes i Uppsala i april. Svenska mästare blev Szilard Sipos 
(ÄFK) i klassen Florett Herrar 40+, Tomas Lundblad (UF) i klassen Värja Herrar 40+ 
samt Peter Barvestad (KFK) i klassen Värja Herrar 50+. 
 
Vid de öppna Berlinmästerskapen för veteraner i augusti kom Fredrik Sjödahl (SAF) 
på en tredje plats. 
 
Utsedda lagkaptener under 2012 var Peter Barvestad för värja och Thomas Åkerberg 
för florett. Dessa har tillsammans med Peter Ejemyr och Kerstin Warvsten utgjort 
uttagningskommitté vid de få tillfällen en sådan har behövts. 
 
Under året sjösattes ett ranking-/uttagningssystem för veteraner, liknande 
ungdomarnas Masters. Detta kommer att utvärderas under 2013. 
 
Under säsongen 2011/12 hade 96 veteranfäktare svensk licens (13 damer och 83 
herrar) att jämföra med 89 licenser under 2010/11 (7 damer och 82 herrar). 
 

Challenge Bernadotte 
 
2012 års upplaga av Challenge Bernadotte arrangerades i Eriksdalshallen 12 - 13  maj. 
 
139 fäktare deltog. Av de 30 fäktare, som redan var kvalificerade till OS i London, var 
26 med i Challenge Bernadotte. 
 
Nikolai Novosjolov, Estland, vann den spännande finalen över ungraren Geza Imre 
med 15-14. 
  
Bästa svenska deltagare blev Gustav Sima, Tor Forsse och Victor von Platen, som alla 
tog sig in bland de 64 bästa. 
 
Vid 2010 års tävling sattes ett svårslaget rekord. Samtliga 32 bästa värjfäktare på 
världsrankingen deltog. Vid 2011 års tävling saknades endast två av de 32 bästa. 
Detta visar tävlingens kvalitet och popularitet. 
 
Sista tävlingen 2012 
 
Det har blivit allt svårare att få ett rimligt ekonomiskt resultat. De tekniska kraven 
från FIE har ökat, och betyder ökade kostnader. Från och med 2011 kombinerades 
inte heller lagtävlingar med individuella tävlingar. Det betydde en minskning av 
startavgifterna. 
 
Tävlingen var allvarligt hotad redan i februari 2011, då sponsorengagemanget var 
svalt, trots ett omfattande sponsorarbete på ett mer professionellt sätt under hösten 
2010. I det läget beslutade Forex Bank AB att ställa upp som huvudsponsor och gav 
därmed ett kraftfullt ekonomiskt stöd till tävlingen. Därmed var 2011 års tävling 
säkrad. 
 
Vid 2012 års tävling saknades en huvudsponsor med samma ekonomiska 
engagemang som Forex visade 2011. 
 
Underskottet i 2012 års tävling blev 126 000 kronor. 
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Mot den bakgrunden beslutade Svenska Fäktförbundets styrelse vid styrelsemötet i 
den 22 september 2012 att meddela FIE, att Svenska Fäktförbundet inte längre kan 
arrangera tävlingen. Det betyder att 2012 års tävling blev den sista GP-tävlingen 
”Challenge Bernadotte”. 
 
I protokollet kan följande läsas: 
 
”Tävlingsarrangemanget diskuterades. Kontakter har tagits med möjliga 
finansiärer och sponsorer samt med FIE i syfte att fastställa en budget. 
Finansieringsläget är dock mer osäkert än inför förra årets tävling och den troliga 
prognosen är ett större underskott än resultatet 2012 (-125000). Det konstaterades 
att det inte ligger i svensk fäktnings intresse att arrangera en tävling som är 
underfinansierad och som kan förväntas förbli underfinansierad även på sikt.” 
 
Styrelsen vill rikta ett tack till Stockholm Visitors Board, som under många år har gett 
ett marknadsföringsstöd till tävlingen på 150 000 kronor. Utan detta skulle tävlingen 
inte ha kunnat arrangeras. 
 
Styrelsen vill också i denna verksamhetsberättelse framföra ett stort tack till 
Stockholms stads idrottsförvaltning för det viktiga stöd Svenska Fäktförbundet har 
fått genom åren. Idrottsförvaltningen har betalat utrustning som t.ex. mattor och 
pister genom åren. Idrottsförvaltningen i Stockholm har en god tradition, att ge stöd 
också till idrotter vid sidan av de stora lagidrotterna. 
 

Vigor Challenge  
 
Vigor Challenge 2012 arrangerades den 4 – 5 februari i Lindholmens sporthallar i 
Göteborg.  
 
Vigor Challenge är nu världens största fäkttävling på värja. Tävlingen lockade 38 
deltagande nationer från världens alla kontinenter.  Fäktare kom från Australien, 
Argentina, Brasilien, Colombia, Venezuela, Libanon, Japan, USA, Kanada och från 
hela Europa, från öst till väst. 
 
I tävlingen startade 687 junior- eller kadettfäktare. 
 
I herrarnas juniorklass segrade Philip Marsh, Storbritannien, som i finalen vann över 
Jack Hudson, Storbritannien. Bästa svensk blev Simon Jokinen, Uppsala FF med en 
fjortondeplats. 
 
I damernas juniorklass finalvann Alberta Santuccio, Italien, över Anna van 
Brummen, USA, med 15 – 4. Bästa svenska blev Nina Åström, Aramis, på plats 35. 
 
Damkadettklassen vanns av Alona Komerov, Israel, som i finalen besegrade Coraline 
Vitalis, Frankrike, med 15 – 13. Åsa Linde, KF 99, blev bästa svenska med plats 24. 
 
Bästa herrkadett blev Yulen Pereira, Spanien . I finalen vann han över Marc-Antoine 
Blais Belanger, Canada, med 15 – 12. Victor Väggö blev bäste svensk med en 
åttondeplats. 
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SAF-pokalen 
 
SAF-pokalen och Rehbinderska priset är båda FIE-satellittävling på dam- och 
herrvärja, som 2012 avgjordes den 21 – 22 januari 2012.  
Damtävlingen lockade 60 deltagare. Segrare blev Irina Embrich Estland, som i 
finalen vann över Erika Kirpu, Estland, med 15 – 14. Bästa svenska blev Johanna 
Bergdahl med en niondeplats.  
 
Herrtävlingen med 105 deltagare vanns av Nikolai Novosjolov, Estland. Han vann 
finalen över Fredrik Backer, Norge, med 11 – 10. 
 
Bästa svensk var Wilhelm Lombach med en hedrande tredjeplats. 
 

Coupe du Nord 
 
Årets upplaga av Coupe du Nord genomfördes den 11 – 12 februari 2012, enligt 
traditionen med finalpasset i Örebro Slott.  
 
Örebro Kampsportförening har under många år varit utomordentligt drivande, när 
det gäller utvecklingen av sabel i Sverige. Coupe du Nord har varit en del i detta 
engagemang. 
 
Med några månader kvar till arrangemanget stod det klart, att föreningen inte skulle 
klara av tävlingen 2012 utan starkt stöd från andra. Att avstå från tävlingen skulle ha 
inneburit böter för Svenska Fäktförbundet. Istället genomfördes tävlingen genom 
gott samarbete mellan Örebro Kampsportförening, Wadköpings FF och företrädare 
för Svenska Fäktförbundets styrelse. 
 
Endast seniortävlingen för herrar, FIE:s satellittävling, genomfördes. Den 
ekonomiska förlusten blev begränsad jämfört med alternativet, som var dryga böter 
till Internationella Fäktförbundet. 
 
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla de sabelentusiaster i Örebro 
Kampsportförening, som under många år har genomfört tävlingen och även i andra 
avseenden varit drivande i utvecklingen av svensk sabel. 
 
Vinnare i tävlingen blev Joseph Polossifakis, Canada, som i finalen vann över Hin 
Chung Lam, Hongkong. Inga svenska sabelfäktare deltog. 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet valde efter tävlingen att meddela FIE, att 
förbundet inte längre önskar arrangera denna tävling. 

 
Jämlikhet och jämställdhet 
 
Svenska fäktförbundet ansökte för 2012 om stimulansbidrag från RF, bland annat för 
en satsning på att få in fler kvinnor i det internationella arbetet. Förbundet beviljades 
40 000 kr.  
 
Strategin har varit att dels använda stimulansbidraget för att öka antalet kvinnliga 
delegater från Sverige vid Europeiska fäktkonfederationens (EFC) respektive 
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Internationella fäktförbundets (FIE) kongresser, dels genom att nominera Ana Valero 
Collantes till FIE:s promotions- och marknadsföringskommission inför FIE-
kongressen i december 2012. 
 
Stimulansbidraget från RF gjorde det möjligt att som delegater från Sverige anmäla 
följande kvinnliga styrelseledamöter vid dessa två viktiga internationella möten: 
 

 EFC-kongressen i Legnano den 14 juni: Ana Valero - Collantes och Birgitta Linde  

 FIE:s valkongress i Moskva den 8 december: Ana Valero-Collantes 
 
Tyvärr valdes Ana Valero-Collantes inte in, men nomineringen var ett första steg i 
arbetet för att förverkliga målet. Det är troligt, att Svenska Fäktförbundet också 
nominerar kvinnliga företrädare till olika kommittéer i EFC, vars kongress hålls 
sommaren 2013.  
 
Utöver det ovanstående har styrelsen beslutat att kvinnor, som under 2013-2014 
deltar i ledarutbildningar, finansierade med medel från Idrottslyftet, ska kunna 
ansöka om, och få, full kostnadstäckning för kursavgiften. Åtgärden ska utvärderas 
under 2014. 
 
Säsongen 2010/2011 var andelen kvinnliga licenser 26 procent. Säsongen efteråt 
hade den andelen stigit till 27 procent. 

 
Antidoping 
 
Antidopingkontroller har under året genomförts vid JVC Vigor Challenge, 
satellittävlingarna SAF-pokalen och Coupe du Nord samt vid Challenge Bernadotte. 
Sedan verksamhetsåret 2010 – 2011 svarar förbundet för kostnaden, som täcks av 
centrala medel. 
 
Vid lösen av fäktlicens måste fäktarna förbinda sig att följa RF:s regler mot dopning.  
 
Information om antidopingverksamhet m.m. finns på Svenska Fäktförbundets 
hemsida. 
 
Antidopingprogrammet uppdaterades under hösten 2012. 

 
Disciplinnämnden  

Svenska fäktförbundets disciplinnämnd har under 2012 fattat beslut i tre ärenden.  
 
Ett ärende gällde en fäktare som ”på ett brutalt sätt” kastat sin mask i golvet. 
Disciplinnämnden beslutade att inte utmäta något ytterligare straff utöver den 
avstängning från resten av tävlingen som blev en konsekvens av det svarta kort som 
utdelades av matchdomaren. 
 
En anmälan avsåg en kvalificerad och rutinerad ledare/domare som vid fyra tillfällen 
under en pågående match rusat fram till matchdomaren och protesterat mot 
domslut. Ledaren tilldelades då ett svart kort och avvisades från tävlingsarenan. 
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Disciplinnämnden bedömde ledarens agerande som klandervärt och tilldelade 
honom en tillrättavisning, vilket är den mildaste formen av bestraffning som kan 
utdelas av disciplinnämnden (övriga bestraffningsformer är böter eller avstängning). 
 
Det tredje ärendet som under året handlagts av disciplinnämnden avsåg en förening 
som brutit mot tävlingsbestämmelsernas regler om pliktdomare. Föreningen hade vid 
anmälningstidens utgång anmält ett antal pliktdomare men strax före tävlingen 
annullerade man denna anmälan och valde att i stället betala s.k. pliktdomaravgift. 
De former och det agerande som föregick denna annullering var så 
anmärkningsvärda, att disciplinnämnden övervägde att utdöma ett kännbart 
bötesstraff.  Disciplinnämnden valde dock att endast tilldela föreningen en 
tillrättavisning. 
 

Tävlingsbestämmelser 
 
Under 2012 har en arbetsgrupp under ledning av Peråke Wiberg gjort en översyn av 
förbundets tävlingsbestämmelser. Efter beslut i förbundsstyrelsen gäller de 
reviderade tävlingsbestämmelserna från den 1 juli 2012 och finns på förbundets 
hemsida www.fencing.se. 
 

Stockholms-OS 1912  
– jubileumsfirande 
 
Stockholms föreningar, Stockholms Fäktförbund och Svenska Fäktförbundet deltog i 
på olika sätt i firandet av OS i Stockholm 1912.  
 
Fäktuppvisningen fick ett stort utrymme vid festen på Stockholms Olympiastadion 
lördagen den 9 juni. 
 

Internationellt engagemang 

Internationella kongresser och möten 
 
Under det gångna verksamhetsåret har Svenska Fäktförbundet varit med och tagit 
ansvar för de internationella frågorna och försökt påverka den internationella 
utvecklingen och de internationella besluten. Arbetet har bland annat bedrivits 
genom att Fäktförbundet har varit representerat vid följande internationella möten 
och kongresser. 
 
Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) kongress i Legnano den 14 juni 2012 
 
I kongressen deltog Lars liljegren, Birgitta Linde, Pierre Thullberg(ledamot i EFC:s 
exekutivkommitté) samt Ana Valero-Collantes. 
 
Nordiska Fäktunionens (NFU) kongress i Esbo den 28 september 
 
Nordiska Fäktunionen består av fäktförbunden i de nordiska och baltiska länderna. 
Det viktigaste syftet med kongressen är att nå enighet om tidpunkterna och 
arrangörerna för olika tävlingar i Norden. 

http://www.fencing.se/
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Erika Aze, Lettland, omvaldes till president.  
 
Internationella Fäktförbundets (FIE) valkongress i Moskva den 8 december 2012 
 
I kongressen deltog Lars Liljegren, Per Palmström, Pierre Thullberg och Ana Valero-
Collantes från Svenska Fäktförbundet. 
 
Per Palmström har under den senaste perioden varit ledamot i FIE:s 
exekutivkommitté, sedan han fick ersätta en ledamot, som valde att sluta. Per 
Palmström var den som vid senaste valkongressen var närmast att komma in i 
kommittén. Per var nominerad dels till exekutivkommittén, dels till ”Legal 
commission”. Pierre Thullberg var nominerad till ”Rules commission” och Ana 
Valero-Collantes till ”Promotion commission”. 
 
137 länder var representerade.  
 
Alisher Usmanov, Ryssland, omvaldes som president. 
 
Per Palmström blev inte omvald till exekutivkommittén utan valdes istället in i ”Legal 
commission”. Pierre Thullberg valdes in i ”Rules commission”. Ana Valero-Collantes 
lyckades inte nå tillräckligt många röster för att väljas in i den s.k. PP-kommittén. 
 
Vid European Veterans Fencing Committee (EVFC) kongress i Kalmar den 17 maj 
representerades Sverige av Kerstin Warvsten och Ulf Wikström. 
 
Svensk representation inom internationell fäktning 

Sverige är mycket väl representerat på olika nivåer inom internationell fäktning.  
 
 
FIE 
 
Legal Commission – Per Palmström 
Rules Commission – Pierre Thullberg 
 
EFC 
 
Executive Committee – Pierre Thullberg 
Veterans Commission – Kerstin Warvsten  
Referees Commission - Björn Lindholm  
Medical Commission - Rolf Skuncke  
 
NFU 
 
Referees Commission - Björn Lindholm  
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IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 
 
Inför säsongen 2012-13 införde EFC en licens för ECC och de europeiska U23-
tävlingarna. För att hantera detta utvecklades licensfunktionen på fencing.se under 
sommaren. I augusti introducerades även en ny funktionalitet i Ophardt, i syfte att ge 
föreningarna ett enklare alternativ för att hantera anmälningar, så kallad 
klubbföranmälan. Återigen bör Hans Wahls ovärderliga insatser för att stödja 
användarna, säkerställa systemens funktion och bidra till utvecklingen framhållas. 

 
Belöningar  
 
Belöningsgruppen har under verksamhetsåret behandlat flera förslag till utmärkelser. 
 
Följande har lagts fram och beslutats av styrelsen. 
 
Dessa belöningar delades ut under 2012: 

Rolf Edling, LUGI Kungl. guldmedalj 
Michael Erenius, LUGI Kungl. silvermedalj 
Bengt B-son Sjögren, SAF Guldmedalj 
Kristina Hagerman, LUGI Silvermedalj 
Ricard Hagerman, LUGI Silvermedalj 
Peter Larsson, LUGI Silvermedalj 
Fredrik Hanell, LUGI Bronsmedalj 
Oscar Hassby, LUGI Bronsmedalj 
Fredrik Link, LUGI Bronsmedalj 
Anton Lundqvist, LUGI Bronsmedalj 
Kenneth Ohlin, LUGI Bronsmedalj 
Mareile Walter, LUGI Bronsmedalj 
LUGI Fäktförening Hederssköld guld 
 

Inga elitmärken delades ut under 2012. 
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse 

Se särskild bilaga. 

Revisionsberättelse 

Se särskild bilaga.  

Tävlingsresultat 

Särskild bilaga lämnas vid förbundsmötet och fogas till protokollet. 
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Valberedningens förslag inför 2013 års förbundsmöte 

Ordförande: Lars Liljegren (omval, mandattid till förbundsmötet 2014) 
 
Ordinarie styrelseledamöter 
 
Ledamöter med mandatperiod till förbundsmötet 2015: 
Birgitta Linde (omval) 
Martin Roth-Kronwall (omval) 
Peter Ejemyr (omval) 
Henning Österberg (omval) 
 
Sittande (mandattid till förbundsmötet 2014): Christian Edling, Jonas Eklund, 
Orvar Jönsson, Per-Åke Wiberg, 
 
Suppleanter till styrelsen 
 
Lars Peterstrand (nyval, mandattid till förbundsmötet 2015) 
 
Sittande (mandattid till förbundsmötet 2014): Ana Valero-Collantes 
 
Revisorer (ett år) 
 
Stefan Norell (omval) 
Paul Sievert (nyval) 
 
Revisorssuppleanter (ett år) 
 
Mats Fridholm (omval, för Stefan Norell) 
Esa Kangas (omval, för Paul Sievert) 
 
Valberedningen har mottagit följande nomineringar till styrelseledamöter från 
föreningar och SDF: Angela Toscano, Lars Peterstrand. 
 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Peter Lydh (ordf.), Angela 
Toscano, Christer Karlsson, Mats Ekström. 
 
För valberedningen 
 

Peter Lydh 
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Styrelsens förslag till nyckeltal för 2016  
 
Vid verksamhetskonferensen kommer en diskussion om framtidsprogrammet att ske. 
Då kommer förbundsstyrelsen att redovisa föreningarna bedömningar av framtidens 
möjliga nyckeltal. 
 
Resultatet av redovisningen, och av diskussionen, kan bli, att förbundsstyrelsen vid 
förbundsmötet lämnar förslag till andra nyckeltal, än de som föreslås nedan. 
 

 
 
 
*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar för 2012 baseras på IdrottOnline, som ännu 
inte fullt ut används av föreningarna. 
 
**) Antalet licenser redovisas per säsong. För 2011 redovisas säsongen 2011 – 2012. 

 
**) Baserat på ökningen mellan vårsäsongerna, + 2 % för antalet deltagare och +3 % för antalet 
sammankomster. Helårssiffror för 2012 har ännu inte kommit från RF. 

 

’ 

 

 

  

 
 
 
 

2000 2009 2010 2011 2012 Mål 
2016 
 

Antal föreningar 
 

51 48 49 51 52 55 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 200 4 324 4 532  *) 5 000 

Antal licenser 
 

323 829 827 828  **) 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
77 942 
9 629 

 
80 434 
10 282 

 
84 378 
10 792 

 
86 100 
11 100 
***) 

 
100 000 
11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

750 909 2 253 2 365 3 000 
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Motion från Stockholms Fäktförbund med förbundsstyrelsens 
yttrande 
 
Stockholms Fäktförbund har via sina medlemmar fått i uppdrag att, inför årsmötet i 
mars 2013, motionera om en översyn av gällande regler rörande den så kallade 
domarplikten. Stockholms Fäktförbund motionerar därför för en helomfattande 
översyn av regelverket där denna översyn skall involvera de klubbar i Sverige som har 
åsikter i frågan. Översynen skall innefatta behovet av domarplikt för olika nivåer på 
svenska tävlingar samt inom de tre olika vapenslagen. Den skall också innefatta 
svenska regler kring licensiering av domare. StFF motionerar vidare om att denna 
översyn skall startas omedelbart och att därifrån kommande förslag till förändring 
efter beslut skyndsamt skall implementeras av SvFF. 
 
Stockholm den 14 februari 2013 
 
STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 
 
Bakgrund till nuvarande regler i tävlingsbestämmelserna (TB) 
 
TB ska vara ett dokument som speglar de krav på spelregler som ska gälla för 
tävlingsverksamheten inom Svenska Fäktförbundet. TB ska också skapa en god och 
stabil ordning i tävlingsverksamheten.  
 
Om det finns grundad anledning att göra förändringar i regelverket ska ändringar 
givetvis också göras. Men det är styrelsens bestämda uppfattning att ändringar inte 
ska genomföras enbart efter tillfälliga opinionsyttringar utan först efter mogna 
överväganden. 
 
Nuvarande regler i TB avseende domarplikt, pliktavgifter m.m. beslutades av 
förbundsstyrelsen vid sammanträde den 5 maj 2012 och gäller fr.o.m. den 1 juli 2012. 
 
Dessa regler kom till efter ett omfattande förarbete där många skilda uppfattningar 
kom till tals.  
 
Styrelsens bedömning 
 
Det är styrelsens uppfattning att nuvarande regler i TB om domare bör gälla under så 
lång tid, att det finns en rimlig möjlighet att med gott resultat utvärdera 
konsekvenserna av dem. För att få ett stabilt resultat av en utvärdering av reglerna 
bör det gå minst ett år sedan de trädde i kraft. 
 
Särskild frågeställning avseende domarlicenser m.m. 
 
Regler om licensiering av domare finns inte i TB. Dessa regler har utformats av 
domarkommissionen och har ingen juridisk anknytning till TB eller andra ”officiella” 
regelverk. Det är angeläget att göra en översyn av reglerna. Översynen ska ha som 
mål att skapa ett fast regelverk som fastställs av förbundsstyrelsen efter en 
förankringsprocess i föreningarna. 
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Det är också angeläget bestämma vilken juridisk status dessa regler ska ha. Det är 
rimligt att förbundsstyrelsen, precis som när det gäller tävlingsbestämmelserna, har 
det avgörande inflytandet på det regelverk som ska gälla vid licensiering av domare. 
Det är lika naturligt att domarkommissionen har ett påtagligt inflytande över 
reglernas innehåll.  
 
Förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen att under år 2013 utvärdera gällande 

tävlingsbestämmelser, främst avseende regler i avsnitt o.4. om domare; 
att vidare uppdra till förbundsstyrelsen att göra en översyn av det regelverk som styr 

domarlicensieringen; 
att i övrigt anse motionen besvarad. 
 
 

 


