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Emma Samuelsson, Göteborgs Fäktklubb, vann silvermedalj vid VM i Moskva. Det är den största 
svenska internationella fäktframgången sedan slutet på 90-talet. Emma fick också ta emot Svenska 
Fäktförbundets pris ”Bältesspännarna” för den bästa prestationen i svensk fäktning under 2015.  

 
Silvermedaljen i VM gör Emma Samuelsson till Sveriges främsta kvinnliga fäktare någonsin. 
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Röstlängd  
 

 
Medlemmar 
per 1/1 -16 Röster 

 Medlemmar 
per 1/1 -16 

 
Röster 

Norrland   Västsvenska FF  3 

Bodens FK 24 1 Allez Fäktförening 91 1 

FK Scaramouche 17 1 FK Athos 36 1 

IF Kusthöjden 35 1 Försvarets FK 6 1 

Umeå FK 103 2 Göteborgs FK 426 4 

Vilhelmina FK 3 1 Halmstad Garn. IF 6 1 

Östersund Frösö FK 48 1 Halmstads FS 79 1 

 Summa 230 7 Kungsbacka FK 109 2 

   
P4 IF 4 1 

Mellansverige 
  

 Summa 757 15 

Arvika FK  18 1    

Dalregementet IF 43 1 Sydsvenska FF  3 

Gävle FF 40 1 A6 SK & IF 111 2 

I 2 IF 20 1 C4 FK 115 2 

FK Klingan 2 1 FK Aramis 155 2 

Köpings FA 38 1 FK Chapman 115 2 

KFUM Norrköping 49 1 Kalmar FK 147 2 

Linköpings FK 218 3 Ljungby FK 55 1 

Nyköpings FK 35 1 LUGI FF 102 2 

Uppsala FF  343 3 Malmö FK av 1919 362 3 

Västerås FK 25 1 Malmö FF Gripen 109 2 

Wadköpings FF  148 2 Ystads FK  79 1 

Värjan – Eskilstuna 52 1  Summa 1350 22 

 Summa 1031 18    

   
51 Föreningar 5 361 88 (86) 

Stockholms FF 
 

3    

IF AU Lidingö 77 1    

DIF FF 339 3    

En Garde FF  479 4    

FFF  514 4    

KFUM JKS Botkyrka  42 1    

KFUM JKS Stockholm 92 1    

Jakobsbergs FK 43 1    

Saltsjöbadens IF 30 1    

SAF  96 1    

SSIF  1 1    

Upplands Väsby FK 21 1    

Vallentuna FK 31 1    

Ängby FK  146 2    

 Summa 1911 25 
   

   

   

Gotland 
  

   

Gotlands FK 82 1    

 Summa 82 1    
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Kallelse 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar härmed till ordinarie förbundsmöte 
 

Söndagen den 6 mars kl. 13.00 på Bosön, 
Riksidrottens Utvecklingscentrum, Lidingö 

 
Verksamhetskonferens startar kl. 09.00 söndagen den 6 mars. Årsmötet startar efter 
lunch. 
 
Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar.  
 
Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i 
IdrottOnline den 1 januari 2016.  
 
Ombud skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl 
fullmakt till kansliet i god tid. 
 
Till verksamhetskonferensen inbjuds Ombud Fäktning för vilka SvFF 
ersätter resekostnader. I övrigt utgår inga bidrag för deltagande. 
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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 för tiden den 1 januari – 31 december 
 
 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)  

 
a. Förslag till nyckeltal för 2019 

 
13. Behandling av motioner som enligt den i Svenska Fäktförbundets stadgar, § 3.6, 

angivna ordningen har ingivits till mötet.  
 
 (Inga motioner har kommit.) 
 
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 § 3.3. 
 
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 två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
 
19. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i  



6 (51) 
 

      valberedningen 
 
20. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte 
 
21. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter 
 
22. Övriga ärenden, varvid dock iakttages att fråga av ekonomisk natur inte  
      får avgöras 
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Styrelsens sammansättning, representation m.m. 

Lennart Ahlgren Hedersordförande 
Göran Abrahamson Hedersledamot 
Roland Halvorsen Hedersledamot 
 
Ordinarie ledamöter               Mandattid 
Lars Liljegren Ordförande  2016 
 
Ana Valero – Collantes Vice ordförande 2016 
Sophie Haarlem Ledamot  2016 
Patrik Joelsson Ledamot  2016 
Orvar Jönsson Ledamot  2016 
 
Lars Peterstrand Ledamot  2017 
Ulrika Tranaeus Ledamot  2017 
Lennart Åström Ledamot  2017 
Henning Österberg Ledamot  2017 
 
Adjungerad 
Stefan Clausen, ordförande i domarkommissionen  
 
Personal 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
Peter Ejemyr Biträdande generalsekreterare, halvtid 
Björne Väggö Grenledare, värja damer, halvtid 
Martin Roth Kronwall Florettledare, deltid 
Peter Barvestad Värjledare, halvtid 
 
Revisorer 
Stefan Norell Revisor 
Micael Schultze Revisorsuppleant 
 
Michael Nilsson  Lekmannarevisor 
Esa Kangas  Suppleant lekmannarevisor 
 
Valberedning 
Ulf Wikström Ordförande 
Henrietta Liljengren Ledamot 
Angela Toscano Ledamot 
Kerstin Warvsten Suppleant 
 
Verkställande utskott (VU) 
Lars Liljegren Ordförande 
Ana Valero-Collantes Vice ordförande 
Ulrika Tranaeus Skattmästare 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
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Idrottslyftet 
Lars Liljegren Ordförande 
Patrik Joelsson 
Ulrika Tranaeus 
Pierre Thullberg 
 
Nyckeltal, strategiarbete 
Lars Liljegren 
 
Landslagsorganisation 
 
Landslagskommitté 
Henning Österberg Ordförande  
Johan Harmenberg 
Orvar Jönsson 
 
Förbundskapten 
Björne Väggö 
 
Grenledare 
Damvärja  Björne Väggö 
Herrvärja samt värja  Peter Barvestad 
juniorer och kadetter  
Florett  Martin Roth Kronwall 
Utmanarprojektet,  Johan Bergdahl (projektledare, värja) 
i samarbete med SOK Martin Roth Kronwall (projektledare florett) 
 
Uttagningskommitté 
Landslagskommittén samt ansvarig grenledare 
 
Föreningsutveckling 
Patrik Joelsson 
 
Veteranansvarig 
Lars Peterstrand, styrelseansvarig 
Kerstin Warvsten 
 
Tävlingsverksamheten 
Ana Valero-Collantes 
 
Kalendergrupp  
Ana Valero-Collantes Ordförande 
Monica Ahlqvist Arvidsson 
Peter Gustafsson 
 
Reglements-, säkerhets- och materielkommittén  
Orvar Jönsson Ordförande 
Stefan Clausen 
Henrietta Liljengren 
Aleksandar Matic 
Sten Wessman 
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Domarkommissionen 
Stefan Clausen, även adjungerad till styrelsen 
Joakim Lindqvist 
Max Hellström 
 
Förbundsläkare 
Rolf Skuncke 
 
Antidoping 
Ulrika Tranaeus 
 
Internationella engagemang 
Ana Valero-Collantes 
 
Internationella Fäktförbundet, FIE 
Per Palmström  Legal Commission   
Pierre Thullberg  Rules Commission 
Lars Liljegren  Women in fencing, adjungerad 
 
Europeiska Fäktkonfederationen, EFC 
Ana Valero-Collantes  Executive Committee 
Kerstin Warvsten  Veterans Commission 
Rolf Skuncke  Medical Commission 
Stefan Clausen  SEMI-Commission 
Birgitta Linde  Wheelchair/Handicapped Commission 
 
Skattmästare 
Ulrika Tranaeus 
 
Ungdom 
Ulrika Tranaeus 
Arbetsgrupp ungdomsfrågor inkluderat nya tävlingsformer: Ulrika Tranaeus, Monica 
Ahlqvist Arvidsson, Peter Gustafsson, Michael Nilsson, Paul Sievert 
 
Utbildning  
Lars Peterstrand 
 
Fäktgymnasier och regionala gymnasier 
Lars Peterstrand 
 
Presskontakter 
Lars Liljegren 
 
Jämlikhet och jämställdhet 
Lars Liljegren 
Arbetsgrupp jämlikhet och jämställdhet: Lars Liljegren, Christian Edling, Anna-Maja 
Hellberg, Johan de Jong Skierus, Vendela Runold 
 
Sponsorer, samarbetspartners 
Sophie Haarlem 
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Belöningar  
Kjell Gabrielsson, Pierre Thullberg 
 
Stadgar 
Lars Liljegren 
 
Disciplinnämnden 
Roland Halvorsen Ordförande 
Peråke Wiberg Ledamot 
Stefan Wikmark Ledamot 
Helle Andersen Suppleant 
Arne Jansson Suppleant  
 
Idrottsalliansen 
Lars Liljegren, ordförande 
 
Sport Campus Sweden 
Lars Liljegren, ordförande 
 
RF:s referensgrupp för Centrum för idrottsevenemang 
Ana Valero-Collantes 
 
RF:s internationella råd 
Ana Valero-Collantes  

 
RF:s idrottsråd 
Ulrika Tranaeus 
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Inledning  

Verksamhetsplanen för 2015 inleddes med de fyra viktigaste uppgifterna för året. De 
var: 
 

 Kvalificering till OS i Rio de Janeiro 

 Ungdomsfäktningen 

 Gemensam planering 

 Tränarportal för utveckling 
 
Kvalificering till OS i Rio de Janeiro  
 
Satsningen på att i första hand damvärjlaget ska lyckas kvalificera sig till OS har varit 

intensiv under året. Bland framgångarna märks en förstaplats i världscupen i 

Barcelona i januari samt fjärdeplatsen vid EM i Montreux. 

Vid världscupen i Buenos Aires den 14 februari 2016 avgjordes lagets öde definitivt. 

Där krävdes en finalplats, samtidigt som viktiga konkurrenter skulle misslyckas. Så 

blev det inte. 

Det svenska damvärjlaget har hittills gett svensk fäktning stora framgångar och 
mycket glädje. Laget har inspirerat många unga fäktare, vunnit världscuper och 
placerat sig bra i stora mästerskap i en idrott, där över fyrtio länder är med i en 
världscup.  
 
Svensk fäktning har anledning att tacka hela laget samt förbundskapten Björne Väggö 
och tränaren Adrian Pop. Det viktigaste målet för året blir nu, istället för OS, EM i 
Polen i juni. 
 

Vid samma världscuptävling i Buenos Aires kom Emma Samuelsson på tredje plats. 

Hon har fortfarande en möjlighet att kvalificera sig till OS i Rio. 

Robin Kase visade genom tredjeplatsen i världscupen i Heidenheim, att han mycket 

väl har en möjlighet att få den topplacering som krävs i den avslutande 

kvalificeringstävlingen i Europa, då två fäktare från de länder som inte är 

kvalificerade på annat sätt gör upp om den slutliga kvalificeringen. 

Emma Samuelsson har ju också bevisat, att hon mycket väl kan nå topplaceringen i 

detta avgörande kval, om hon inte kvalificerar sig på annat sätt. 

Ungdomsfäktningen 
 
Efter årsmötet 2015 har ungdomsfrågorna diskuterats ingående vid de regionala 
konferenser som hittills har arrangerats (Väst och Syd). Konferenserna i Stockholm 
(inkl. Gotland), Mellansverige och Norrland planeras till efter årsskiftet. 
 
En arbetsgrupp under ledning av Ulrika Tranaeus, förbundsstyrelsen, har lämnat ett 
antal förslag, som redovisas längre fram i verksamhetsplanen. 
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Gemensam planering 
 
Under våren 2015 framställdes ett material som ska tjäna som stöd för föreningarnas 
verksamhetsplanering. Vid de regionala konferenserna används materialet för att ge 
impulser till vidare arbete i föreningarna. Styrelsen har också delat upp föreningarna 
emellan sig med sikte på att genomföra besök i varje förening efter årsskiftet. 
 
RF har bevilja Svenska Fäktförbundet 104 000 kronor i extra stöd för den 

verksamhet som vi kallar ”Från förankrat program till verklig förändring”. 

Så här skrev förbundet i ansökan till RF: 

”För att få en verklig förankring för det förändringsarbete som har gjorts är det 

viktigt att en konkret dialog om hur programmet kan göras till verklighet kommer 

till stånd i varje förening genom ett samtal mellan en SF-företrädare och 

föreningens styrelse. Styrelsen har gjort en fördelning av kontaktansvaret för 

landets fäktföreningar. Ett förverkligande av planerna betyder konkret ca 50 möten 

inom svensk fäktning.” 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till RF för detta utomordentligt viktiga extra stöd. 

Tränarportal för utveckling 
 
Så här beskrevs arbetet i verksamhetsplanen för 2015: 
 
”Under 2015 skapas en digital mötesplats under fencing.se för att möjliggöra utbyte 
mellan fäktmästare, coacher och hjälptränare, så att information och kunskaper i 
framtiden kan delas och utvecklas.  
 
Målet med portalen är att skapa en mötesplats för Sveriges fäkttränare, där 
erfarenheter delas och en svensk modell med gemensamma värderingar skapas.” 
 
Under 2015 har arbetet med struktur, redigering och innehåll i tränarportalen pågått. 

Dock är mötesplatsen som kommer att kallas ”Fäktakademin” ännu inte färdig för 

publicering. Arbetet fortsätter under 2016. 

Långsiktigt arbete 

Varje avsnitt i verksamhetsplanen för 2015 inleddes med den målbild för 2020 som 

finns i programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Därefter följde de åtgärder som 

Svenska Fäktförbundet skulle försöka genomföra under de närmaste åren. 

I denna verksamhetsberättelse inleds ett antal avsnitt med en kort sammanfattning 

av målbilder och åtgärder. Därefter följer en redovisning av det som har uppnåtts 

under år 2015. I förslaget till verksamhetsplan återkommer de olika förslagen. På 

detta sätt hålls programmet ”Fäktningen inför framtiden” aktuellt i förbund och 

föreningar och blir styrande för verksamhetens utveckling.  
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Ekonomin 2015 
 
Årets resultat 2015 är ett överskott på 73 131 kronor. Förbundets egna kapital, 
inklusive fonderade medel, uppgår därmed till 603 559 kronor. Det innebär att det 
egna kapitalet är cirka 27 000 kronor högre än 2010. 
 
Det finns ett behov av att stärka det egna kapitalet även under kommande år. 
 
I slutet av året kom ett glädjande besked från Riksidrottsförbundet om en höjning av 
stödet till SF. En redovisning av detta finns i förslaget till budget. 
 
En utförligare beskrivning av ekonomin finns i Svenska Fäktförbundets 
årsredovisning. 
 

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  828 5)     186 6) 

2012/13  874 7)     164 8) 

2013/14  925 9)   142 10) 

2014/15  870 11)   144 12) 
 
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 
7) Varav 651 män och 223 kvinnor 
8) Varav 111 män och 53 kvinnor 
 

 
9) Varav 702 män och 223 kvinnor 
10) Varav 94 män och 48 kvinnor 
11) Varav 642 män och 228 kvinnor 
12) Varav 96 män och 48 kvinnor 
 

 

Antalet licenser har för första gången på mycket lång tid minskat. En utförligare 
diskussion om orsakerna, och vad som kan göras för att ytterligare öka antalet 
tävlande, återkommer under avsnittet ”Nyckeltal” samt i förslaget till 
verksamhetsplan för 2016. 
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Kansli, personal 

Pierre Thullberg är Svenska Fäktförbundets generalsekreterare.  
 
Peter Ejemyr är biträdande generalsekreterare på halvtid. 
 
Björne Väggö är anställd 80 procent som grenledare för damvärja seniorer. 
 
Peter Barvestad är anställd 50 procent som grenledare för herrvärja seniorer samt för 
värja juniorer och kadetter. Martin Roth Kronwall är anställd motsvarande 30 
procent som grenledare på florett. 
 
Från och med årsskiftet 2015/16 finns kansliet i nya lokaler vid Skanstull i Stockholm 
tillsammans med RF och ett stort antal SF. 
 

Verksamhetskonferensen 2015 

Verksamhetskonferensen arrangerades från lunch på lördagen den 7 mars till lunch 
på söndagen den 8 mars, då förbundsmötet började. 
 
Lars Liljegren inledde med att redovisa resultatet av den remiss om 
ungdomsfrågorna som hade pågått i föreningarna under 2014. Vidare motiverade 
han förbundsstyrelsens förslag till revideringar av programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”, som blev en följd av remissarbetet. 
 
Henrik Lundegard, tränare i Göteborgs Fäktklubb, berättade om nya tävlingsformer 
inom ungdomsfäktningen, som har syftet att de unga fäktarna ska få fäkta så mycket 
som möjligt mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Henrik Rundquist, ordförande i En Garde FF, Solna, berättade om föreningens 
enastående utveckling, både när det gäller bredden och den mer elitbetonade 
verksamheten. 
 
Peter Ejemyr gick igenom förslaget till studieplan och hur samarbetet med SISU kan 
och bör förbättras. Karl-Erik Öberg, ordförande i FK Aramis, den förening som har 
överlägset flest SISU-timmar gav tips om verksamheten. 
 

Därefter startade gruppdiskussioner om ungdomsfäktningen och studiearbetet, som 
senare följdes av en gemensam redovisning. 
 
Söndagsmorgonen inleddes med ett samtal om läget och planerna för 
landslagsverksamheten under ledning av Henning Österberg. 
 
Lennart Åström berättade om planerna för portalen, en mötesplats och en modell för 
lärande och gemensamma värderingar, i första hand för landets fäkttränare. 
 
Sista avsnitt i programmet var en genomgång av Nyheter i Ophardt, fencing.se, 
anmälningsrutiner och arrangörernas ansvar vid tävlingar. Ana Valero – Collantes 
och Pierre Thullberg var ansvariga för detta ämne. 
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Förändring av nyckeltalen 

Förbundsmöten har lagt fast de nyckeltal som Svenska Fäktförbundet ska försöka 
uppnå. Nyckeltalen valdes, därför att det är strategiskt viktigt för förbundet att öka 
antalet föreningar, antalet medlemmar och antalet licenser. 
 
Det lokala aktivitetsstödet speglar den breda barn- och ungdomsverksamhetens 
utveckling, medan samarbetet med SISU ger en bild av den breda 
utbildningsverksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
Samtidigt är de valda nyckeltalen de kriterier som är viktiga för RF:s stöd till 
specialförbunden. En kraftig förbättring av dem leder till, allt annat oförändrat, att 
RF:s stöd till Svenska Fäktförbundets stöd. 
 
Det finns anledning att gå tillbaka till det första årsmöte, då nyckeltal bestämdes, och 
jämföra med resultatet. 
 
Det som mäts blir gjort 
 
Tabellen nedan redovisar ambitionerna vid förbundsmötet 2009, med 2008 som bas, 
och resultatet för 2014. Det var första gången nyckeltal lades fast, bl.a. som en följd 
av att programmet ”Fäktningen för framtiden” reviderades. 
 
Nyckeltal 2008 Mål 

2014 
Resultatet 
2014 
 

Antal föreningar 43 50 52 
Antal medlemmar 4 300 5 000 4 938 
Antal licenser 851 1 000 925 
Lokalt aktivitetsstöd 

- antalet 
deltagartillfällen 

- antalet 
sammankomster 

 
80 049 

 
10 014 

 
100 000 

 
11 500 

 
99 732 *) 

 
11 131 

Studietimmar i SISU-regi  346 800 1 850 
 

*) I jämförbar åldersgrupp. Totalt 105 167. 

Mellan åren 2008 och 2014 förbättrades nyckeltalen nästan exakt som 
förbundsmötet 2009 önskade. Målet för föreningsantalet var att gå från 43 till 50. 
Resultatet blev 52. Målet för antalet medlemmar var 5 000, nästan exakt som utfallet 
2014. Antalet licenser ökade inte riktigt lika mycket som förväntningarna, 925 istället 
för 1 000. Det lokala aktivitetsstödet utvecklades enligt de bestämda nyckeltalen, 
medan antalet studietimmar mer än fördubblades i förhållande till målet från 
förbundsmötet 2009. 
 
Det finns anledning att dra slutsatsen att förankrade programarbeten, dialog, 
sammanhållning omkring målen och vägarna till målen tillsammans, med hårt arbete 
i alla organisationsled, ger resultat. Svenska Fäktförbundet har anledning att känna 
stor stolthet över den utveckling av den organisatoriska styrka som redovisas i 
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tabellen ovan. Talesättet att ”det som mäts blir gjort” verkar ha sin tillämpning i 
Svenska Fäktförbundet. 
 
Vad hände 2015? 
 
Vid förbundsmötet 2014 beslutades om nyckeltal för 2019. I tabellen nedan redovisas 
utfallet för 2015 samt beslutet från förbundsmötet 2015 om nyckeltal för 2019. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Jämförbar statistik saknas för tiden före 2012, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras 

på IdrottOnline. 

**) I jämförbar åldersgrupp, sedan också åldrarna 21 – 25 år har kommit med. Totalt 105 167. Från 

och med 2016 sätts målen inklusive denna nya åldersgrupp. 

***) En beräkning, om höstens verksamhet 2015 minskar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet minskade (- 5 % för deltagartillfällen och – 8 % för sammankomster, räknat på den 

totala åldersgruppen). 

****) Redovisningen av beloppen avser att öka motivationen. De bör inte betraktas som nyckeltal, då 

de är en följd av förändringen av förbundets aktivitet men också en följd av ev. förändringar av 

ersättningen, något som beslutas av RF. Avgörande är antalet sammankomster och antalet 

deltagartillfällen. 

Antalet föreningar 
 
Under 2015 har en förening, Atheneskolans FS, lagt ned verksamheten. Inga nya 
föreningar har tillkommit. Det betyder, att antalet föreningar minskar från 52 till 51. 
 
Antalet medlemmar 
 
Antalet medlemmar har ökat kraftigt, från 4 938 till 5 361.  
 

 

 

2010 2013 2014 2015 Mål 

2019 

 

Antal föreningar 

 

49 52 52 51 55 

Antal medlemmar 

 

4 324 4 087 *) 4 938 5 361 6 000 

Antal licenser 

 

829 874 925 870 1 200 

Lokalt aktivitetsstöd 

antalet deltagartillfällen 

antalet sammankomster 

(7 – 20 år) 

 

80 434 

10 282 

 

102 562 

   12 134  

 

99 732**) 

   11 131 

   

 

95 000 

10 200 

***) 

 

125 000 

15 000 

Utbetalt belopp, kr 

 

907 412 1 118 838 

****) 

1 104 524   

Studietimmar i SISU-regi  909 2 422 1 850 2 795 3 000 
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I tabellen nedan redovisas hur medlemsantalet har ökat i de olika regionerna de två 
senaste åren. I bilagan finns också motsvarande uppgifter för respektive förening. 

 

I Norrland svarar Umeå Fäktklubb för den största ökningen, från 61 medlemmar till 
103. I Mellansverige har Linköpings Fäktklubb lyckats med en imponerande tillväxt, 
från 64 till 218 medlemmar.  Inom Stockholms Fäktförbund har både En Garde FF 
och Djurgårdens IF FF ökat kraftigt. Nystartade IF Aktiv Ungdom på Lidingö har gått 
från två till 77 medlemmar. Inom Västsvenska Fäktförbundet, där nästan samtliga 
föreningar ökar sina medlemsantal, svarar Göteborgs Fäktklubb för den största 
ökningen, från 311 till 426 medlemmar. I Sydsvenska Fäktförbundet svarar de båda 
föreningarna i Malmö tillsammans för en stor ökning, från 253 medlemmar till 
sammanlagt 471, varav relativt nystartade Malmö FF Gripen har 109. 
 
Licenser 
 
Antalet licenser minskar under året från 925 till 870. Det kan finnas flera skäl till 
denna utveckling. 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor har varit densamma sedan 2009/2010. 74 
procent av dem som har licens är män, och 26 procent är kvinnor. 
 
Stockholmsregionen har bl.a. tack vare S:t Erikscupen ökat tävlingsaktiviteten bland 
ungdom kraftigt under senare år. Det blir nu allt svårare, på grund av lokalbrist, att 
ytterligare kraftigt öka tävlingsverksamheten i Stockholm. 
 
Framgångarna för S:t Erikscupen har samtidigt medfört, att Masters har haft en 
nedgång i antalet tävlande. Det kan ha påverkat bl.a. Västsverige negativt, då 
regionen ännu inte har lyckats bygga upp egna tävlingar i likhet med S:t Erikscupen. 
 
Framgångar för Sydsvenska cupen, Masthugget Cup och Mellansvenska cupen ger 

goda möjligheter att återigen öka licensantalet. 

En ny tävlingsverksamhet i östra Sverige, vid sidan av S:t Erikscupen, med deltagare 

från Gotland, Nyköping, Linköping Eskilstuna, Norrköping m fl. föreningar skulle 

Region Medlemmar 
 

 

 1 januari 
2014 

 

1 januari 2015 1 januari 2016 Ökning (%) 
2014 – 2016 

Norrland 229 191 230 0 
Mellansverige 782 939 1 031 + 32 
Stockholms FF 1 489 1 879 1 911 + 28 
Gotland 73 78 82 + 12 
Västsvenska FF 522 687 757 + 45 
Sydsvenska FF 
 

993 1 170 1 350 + 36 

Sv FF 4 080 4 938 5 361 + 31 
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kunna avlasta S:t Erikscupen. Styrelsen kommer att ta initiativ till en sådan 

diskussion under 2016.  

En förbättrad motionsverksamhet för vuxna, med ett spännande tävlingsutbud, kan 

också medverka till fler licenser. Svensk fäktning har en stor möjlighet att gå i spetsen 

för en breddad verksamhet för vuxna, en hörnsten i RF:s pågående strategiarbete. 

Lokalt aktivitetsstöd 

Det lokala aktivitetsstödet viker något sedan toppåret 2013. Det finns stor anledning 

att analysera detta förhållande och ta stor hänsyn till det, när målen för 2020 ska 

sättas av förbundsmötet.  

Från och med 2016 kommer målen att sättas för hela åldersgruppen, d.v.s. upp till 25 

år. 

I bilagan jämförs vårsäsongerna 2013 – 2015 med varandra, så att de mest aktuella 

siffrorna kan användas. RF publicerar helårsresultatet från 2015 först under 

senvåren. 

Statistiken i bilagan visar, att Göteborgs Fäktklubb är den förening som har flest 

deltagartillfällen, 7 349 under våren 2015, trots en relativt kraftig minskning i 

jämförelse med rekordresultatet på våren 2014. FFF har 6 926 tillfällen, en kraftig 

ökning på ett år. Sedan följer En Garde, Solna, med 4 947, Kungsbacka Fäktklubb 

1999 med 4 365 och Gotlands Fäktklubb med 2 686. Kungsbacka har på två år ökat 

från 3 107 deltagartillfällen till 4 365. 

Bland de mindre föreningarna imponerar ökningarna i bl.a. KFUM Norrköping, 

Linköpings FK, Östersund – Frösö FK, Vallentuna FK, Upplands Väsby FK, IF 

Kusthöjden och Värjan – Eskilstuna Fäktklubb. 

38 av Svenska Fäktförbundets föreningar fick RF:s lokala aktivitetsstöd för våren 

2015. Se vidare i bilagan. Den naturliga frågan är om föreningarna inte har 

verksamhet för barn och ungdom, eller om det obefintliga stödet förklaras av att 

ingen redovisning har skett. 

Samarbete med SISU 

Antalet studietimmar har ökat utomordentligt kraftigt sedan 2010. Under senaste 

året ökade antalet timmar från 1 850 till 2 795. Siffran överträffar ”rekordåret” 2013. 

Den nedgång som skedde 2014 kunde förklaras med förändrade förutsättningar i en 

förening (Aramis), som är överlägset främst i samarbetet med SISU. 

De föreningar som ger det största bidraget till att nå detta nyckeltal är Fäktklubben 

Aramis med 1 151 timmar under 2015. Det är 41 procent av förbundets totala antal 

timmar. De föreningar som därefter har det mest omfattande samarbetet är Malmö 

Fäktförening Gripen med 460, KFUM Norrköping med 169, Gotlands Fäktklubb med 
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161 och Malmö Fäktklubb av 191 9 med 147. En intressant iakttagelse är att Arvika 

Fäktklubb kommer sexa med 124 timmar. 

Endast hälften av Svenska Fäktförbundets föreningar hade ett samarbete med SISU 

under 2015. 

De föreningar som har den mest omfattande ungdomsverksamheten, räknat i lokalt 

aktivitetsstöd, har ännu inte lyckats etablera det konstruktivt samarbete med SISU, 

som kraftigt skulle kunna förbättra det totala resultatet för förbundet. 

Svensk idrott och svensk fäktning 

På våren 2015 presenterades i massmedia resultat över hur aktiviteten bland barn 
och ungdomar hade utvecklats inom svensk idrott. En jämförelse gjordes mellan åren 
2009 och 2013. Då minskade antalet deltagartillfällen i statistiken över det lokala 
aktivitetsstödet från 54, 8 miljoner till 52, 3 miljoner, eller med 4, 5 procent i svensk 
idrott totalt. 

De tio största förbunden inom svensk idrott svarar för 81 procent av alla 
aktivitetstillfällen. Där var minskningen 5, 0 procent. Åtta minskar, medan två skiljer 
sig från mängden, simning och gymnastik, som ökar med 6 respektive 18 procent. 
Mest illa går det för ridsport (-22 procent), friidrott (-19) och för basket (-15). 

Och vilka hade det gått bäst för? Klättring ökade sina deltagartillfällen med 79 
procent, mångkamp med 76, skridsko med 62 och curling med 59 procent. Men totalt 
blir det inte så många från de fyra första, sammanlagt 84 937 tillfällen. 

Fäktning var på femte plats av de 70 förbunden inom RF-familjen. Antalet 
deltagartillfällen ökade från 77 942 till 102 562, eller med 32 procent under tiden 
2009 – 2013. 

Om Svenska Fäktförbundets ökning hade varit svensk idrotts, skulle antalet 
aktivitetstillfällen ha varit 72 miljoner istället för 52 miljoner år 2013. 
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Fäktningen inför framtiden  
– Från program till verkligförändring 
 
Förbundsmötet 2015 fattade beslut om en revidering av ungdomsavsnittet i 

programmet, efter en särskild remiss om ungdomsfrågorna under 2014. 

Under hösten 2014 remissbehandlades också förbundsstyrelsens förslag till 

handlingsplaner. Avsikten var att få en bred förankring för en sammanhållen 

verksamhetsplanering, där förbund, SDF och föreningar arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål. 

Förbundsmötet 2015 beslutade följande: 

”att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering 
och uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner 
arbeta med de frågor som nu redovisas i respektive spalt.” 
 
Förbundsstyrelsen har, i enlighet med förbundsmötets beslut och diskussion, tagit 
fram ett material som ska ge stöd i föreningarnas verksamhetsplanering. 
 
Verksamhetskonferenser med SDF och föreningar har under 2015 arrangerats i 
Sydsvenska Fäktförbundet (7 november) och Västsvenska Fäktförbundet (28 
november). Datum har lagts fast för konferenser med föreningarna i Norrland, 
Mellansverige och i Stockholms Fäktförbund (inkl. Gotland). 
 
Styrelsen har också delat upp föreningarna emellan sig med sikte på att genomföra 
besök i varje förening under våren 2016. 
 
RF har bevilja Svenska Fäktförbundet 104 000 kronor i extra stöd för den 

verksamhet som vi kallar ”Från förankrat program till verklig förändring”. 

Föreningsutveckling 

Ambitionerna i handlingsplanerna från 2015 är att följa utvecklingen i SDF och 

föreningarna, förmedla stöd till svagare föreningar och initiera en sammanhållen 

verksamhetsplanering i SDF och föreningar. Speciellt viktigt är det att göra särskilda 

insatser för att stimulera samverkan mellan föreningar, där SDF saknas, t.ex. i 

Norrland. Särskilda insatser för att bilda nya föreningar i Norrland är angelägna. 

Under 2015 har försökt gjorts att etablera en förening i Sundsvall i samarbete med 

Västernorrlands Idrottsförbund. Planeringsmöten har hållits, och en början var att 

SvFF tillsammans med ÖFFK ordnade en prova-på-aktivitet i samband med SM-

veckan, som arrangerades i Sundsvall mellan den i månadsskiftet juni – juli. 

Aktiviteten var väl genomförd och lockade ett antal barn och ungdomar att prova på. 

Resultatet visar att det finns ett intresse i Sundsvall med omnejd, och att fler liknande 

aktiviteter bör göras i samarbete med Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvalls 

kommun 
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Diskussion har förts med föreningarna i Norrland om att bilda ett ”Norrlands 

Fäktförbund”. Ett utökat samarbete mellan klubbar gynnar alla och kan leda till bl.a. 

bättre träning och tävlingsutbyte. Det kan även underlätta samordning av resor till 

tävlingar i södra Sverige.  

Styrelsens företrädare har även deltagit i styrelsemöten via Skype med Sydsvenska 

Fäktförbundet, allt i syfte att stimulera till ökat samarbetet och utbyte av idéer.  

Veteranfäktning  

I verksamhetsplanen för 2015 skrevs bl.a. följande: 

”Fäktning för veteraner (40 år och äldre) är en viktig del av svensk fäktning. Dels 
av rena hälsoaspekter, dels därför att aktiva veteranfäktare bidrar ofta mycket till 
sin förening och till fäktningen i allmänhet tack vare kunskap och erfarenhet. 
 
Fäktningen är en idrott, där det är möjligt att vara nybörjare i vuxen ålder.  
 
Rekrytering bland nya, äldre, målgrupper skulle kunna skapa en utomordentligt 
positiv medlemsutveckling, öka fäktningens bidrag till folkhälsan och stärka 
föreningsekonomin.” 
 
För att få en väl fungerande och lockande veteranfäktning i Sverige krävs att antalet 

aktiva fäktare ökar och kvaliteten på dessa fäktare höjs.  

 

Årets veteranfäktning handlar mycket om mästerskap. 

 

För första gången någonsin kunde SvFF anordna ett svenskt mästerskap för 

damvärjveteraner. Flera gånger har klassen satts ut men fått ställas in på grund av för 

få deltagare. I Uppsala i april blev Ulrika Pettersson, Gotlands Fäktklubb, den första 

svenska mästarinnan i damvärja veteraner, kategorin 40+. Därmed nåddes ett av de 

uppsatta målen för svensk veteranfäktning. 

 

Därefter representerades Sverige av 25 fäktare i EM i Porec, Kroatien i maj 2015. 

Porec har varit tävlingsplats för flera mästerskap på kort tid. Det är komplicerat att ta 

sig dit, vilket bidrog till att den svenska truppen inte var lika stor som den har varit 

på senare år, glädjande nog ändå 25 starter. Glädjande var dock att flera nyare fäktare 

gjorde sin EM-debut. Sverige fick en bronsmedalj i klassen DV 50+ genom Kerstin 

Warvsten, Linköpings Fäktklubb. Högre placeringar nåddes även i klasserna HF 50+, 

HV 50+ och DF 60+. 

 

Nordiska mästerskapen hölls i år i Malmö i samband med Malmö International. 

Tävlingen omfattade 36 deltagare totalt inom fyra klasser värja. Det är en oväntat låg 

siffra, då tävlingen är öppen även för fäktare utanför Norden. Flera duktiga fäktare 

gjorde dock comeback. Det blev guld för Sverige i alla klasser genom Pia Albertsson, 

Linköpings FK, i DV 40+, Marcus Rönnmark, Lidingö FK, i HV40+, Armen 

Navasarian, MF19, i HV50+ och genom Lars Scharpff, GFK, i 60+. Tävlingen är 
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viktig, då den återförenar fäktare och vänner från förr, samtidigt som den är relativt 

lättillgänglig för många och gör det möjligt att veteranfäkta utan att behöva resa 

utanför Norden. Gemenskap och glädje ökar viljan att fortsätta träna och underhålla 

sin fysik, vilket får ses som en samhällsnyttig bonus. 

 

Vid VM i Limoges, Frankrike, i oktober vann Pia Albertsson (LFK) brons i damvärja 

50+. Det blev Sveriges enda medalj vid detta VM, men det skall även noteras att 

Kerstin Palm och Jan Tivenius kom på 5:e plats i damflorett 60+ respektive herrvärja 

50+. I klassen HV 50+ placerade sig samtliga fyra svenska fäktare bland de 32 första. 

Sverige deltog med 12 fäktare i mästerskapet. Intresset för att delta var större än så, 

men då antalet starter är begränsat kunde inte alla beredas plats.  

 

Det negativa med veteran-VM är de mycket höga domarkostnaderna, där gränserna 

för domarskyldigheten är mycket skeva i förhållande till antal starter. Elva fäktare 

innebär samma domarkostnad som en komplett trupp från ett förbund. Vid årets VM 

innebar domarskyldigheten en kostnad om 167 euro per person för de svenska 

fäktarna förutom själva startavgiften. Sverige har propagerat för att, istället för en 

straffavgift eller ett tvång på domare, ha en något högre startavgift för samtliga 

deltagande fäktare från alla länder och att arrangerande förbund ska ansvara för och 

betala för domare till tävlingen, såsom sker vid veteran-EM. 

 

Genom deltagande i mästerskap som dessa bereds svenska domare möjlighet att 

komma ut på de stora arenorna och där utvecklas inom sin profession. FIE-domare 

Birgitta Lindhe har varit ett starkt stöd, men vid VM i Limoges ställde också Gertrud 

Berta från Ungern/Tyskland upp för Sverige. Mästerskapen kräver närvaro av 

domarna i ca en vecka. Den tiden samt resor till och från tävlingsorten medverkar till 

att inte alla svenska domare kan vara ifrån sina ordinarie arbeten. 

 

Sammantaget har året varit bra framåt med många nytillkomna veteraner, både vad 

gäller fäktare med många års erfarenhet och personer som på senare år uppfyllt en 

gammal dröm – att fäkta. 
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Idrottslyftet  

Det överordnade målet för Idrottslyftet under 2015 var att ”Få fler att stanna längre”. 
Styrelsen beslutade utifrån detta att prioritera följande aktiviteter under året:  
 
1) Utbildningsverksamhet: Instruktörsutbildningar inom SvFF:s utbildningsplan, 

Grundkurs för fäktledare 

2) Stöd till de läger som är av riksintresse genom att de dels nyttjas även av mindre 

föreningar, dels levererar övningstrupp till SvFF:s instruktörsutbildningar. Ny 

föreslagen aktivitet på detta område var Stadium Sports Camp i Norrköping 

3) Stöd till föreningsutveckling avseende nystartade och mindre föreningar eller 

grupper av föreningar för strukturella förändringar 

4) Pilotprojekt utifrån Fäktningen inför framtiden med avsikten att fler barn och 

ungdomar ska stanna längre. 

De föreningsanknutna Idrottslyftsmedlen har varit en förutsättning för att förbundet 
kunnat utveckla sin utbildningsverksamhet. Successivt växer 
utbildningsverksamheten som andel av de tillgängliga medlen. 
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 

 
 Förbundsutveckling Verksamhetsutv. Föreningsstöd 
2006-07 – 187 000 810 000 
2009-10 486 000 185 000 797 000 
2010-11 480 000 183 000 787 000 
Hösten 2011 236 000 91 000 390 000 
2012 477 000 186 000 796 000 
2013 699 000 – 734 000 
2014 654 000 – 684 000 
2015 684 000 – 743 000 

 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste åren. 
 
Ändamål 2010 - 11 Ht 2011 2012 

 
2013 2014 2015        

Instruktörsutb, GRUFF 61 500 87 500 81 500 209 611 333 825 533 575        
Ungdomsläger  348 086 223 963 387 222 304 550 185 000 180 000        
Nya föreningar 48 000 20 000 40 000 61 000 123 500 0        
              
Domarutbildn. 116 710 15 900 111 205 92 436 27 350 7 895        
Verksamhetskonf 87 806 39 037 63 596 0 0 0        
Utvecklingstrapp 25 698 0 0 31 000 0 0        
Sabelprojekt 30 500 0 0 0 0 0        
Rekr/Jämställdhet  68 700 3 600 79 000 26 700 0 0        
Rullstol 0 0 15 000 

 
0 14 000 0        

Summa 787 000 390 000 777 523 725 297 683 675 741 470        
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Utbildning 

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan utgörs dels av förbundets egna utbildningar, 
dels av SISU:s gemensamma utbildningar.  
 
De egna utbildningarna är Grundkurs för fäktledare, GRUFF, Instruktörskursen Steg 
1 på florett och värja gemensamt samt instruktörskurserna Steg 2 på florett 

respektive värja.  
 
SISU:s idrottsgemensamma utbildningar, som ingår i utbildningsplanen är 
”Plattformen” och ”Grundläggande tränarutbildning 1”.  

 
Denna utbildningsstruktur tillgodoser huvuddelen av svensk fäktnings behov av 
grundläggande instruktörsutbildning. Successivt kan utbildningsplanen i framtiden 
kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar, för vilka det finns 
ett tydligt behov.  
 
Målbilder 
 
Målbilderna för utbildningen 2020, såsom de beskrivs i ”Fäktningen inför 
framtiden”, innehåller bl.a. en flerårig yrkesutbildning till professionell elittränare, 
fortbildning för verksamma tränare och flera fäktgymnasier. 
 
En avgörande faktor för framgång är ett nära samarbete med SISU – den svenska 
idrottsrörelsens egna studieförbund. 
 
Plattformen 
 
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning ”Plattformen” är en viktig byggsten i 
SvFF:s utbildningsplan. Plattformen arrangeras av SISU-distrikten efter behov och 
erbjuds vid minst två tillfällen per termin i varje distrikt. Under 2015 genomgick ca 
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25 fäktare/fäktledare Plattformen, de flesta i syfte att förbereda sig för kommande 
Instruktörsutbildningar Steg 1.  
 
GRUFF 
 
Ett återkommande problem vid genomförandet av instruktörskurser har varit 
deltagarnas olika nivå på förkunskaper. Därför innehåller SvFF:s utbildningsplan en 
lärgruppsutbildning ”Grundkurs för fäktledare”, som ska ge en gemensam 
utgångspunkt för alla deltagare i steg 1-kurser.  
 
GRUFF arrangeras av fäktförening eller distrikt.  
 
Under året har minst fyra GRUFF-utbildningar genomförts, i Nyköping, Östersund, 
Stockholm och Kalmar.  
 
Instruktörskurser 
 
Instruktörskurs Steg 1, värja och florett 
 
Den 13-17 juni 2015 genomförde Svenska Fäktförbundet diplomerad 
Instruktörsutbildning Steg 1 på värja och florett på Bosön, Lidingö. 
  
Antalet deltagare var 20. Instruktörer var Larisa Dordevic, Max Körling och Göran 
Flodström. Utvärderingen visade på ett positivt helhetsintryck med ett snittbetyg på 
7,8 (max 10).   
 
Grundtränarutbildning (GTU)  
 
SISU:s 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. Under 2015 genomfördes GTU1 i samarbete med SISU Gotland parallellt med 
SvFF steg 2. Även om mycket innehåll packas in på några få dagar, är denna lösning 
att föredra.  
 
Instruktörskurs Steg 2 och 3 värja samt Steg 2 florett 
  
Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 2 och 3 genomförs vapenspecifikt och 
syftar till en fördjupning. Den 21-27/6 2015 genomfördes Steg 2 värja, Steg 2 florett 
och Steg 3 värja. 
 
Det totala antalet deltagare var 14 st. Deltagarna ombads ge ett helhetsintryck med 10 
som bäst och svaren gav ett medel på 7,3, att jämföras med förra årets genomsnitt på 
8,0 (florett) och 8,6 (värja).  
 
De som parallellt gick GTU1 i regi av SISU Gotland var i allmänhet mycket positiva 
till detta. 
 
Ett arbete pågår med att se över utbildningsverksamheten för instruktörer/tränare 
samt att från och med vårterminen 2016 årligen sammanställa och publicera en 
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utbildningskalender. Kopplat till detta undersöks också möjligheterna att starta en 
yrkeshögskoleutbildning på heltid till fäkttränare. 

Samarbete med SISU 

Delvis som ett resultat av att SvFF nu har SISU:s kurser Plattformen och GTU 1 som 
förkunskapskrav, har fäktningens deltagande i SISU-aktiviteter ökat. I januari 2015 
finns 135 fäktare/fäktledare i SISU:s databas noterade för genomgången Plattformen, 
25 fler än ett år tidigare. Fäktningen fortsätter också att leverera deltagare till bland 
annat SISU:s kurs Grundtränarutbildning 1.  
 
Fäktgymnasier 
 
Svenska Fäktförbundet har under åren certifierat ett antal gymnasier att bedriva 
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i fäktning. Sedan har Skolverket gett 
dessa skolor tillstånd att bedriva NIU.  
 
Det betyder att dessa utbildningar, som sker i direkt samverkan med lokala 
fäktföreningar, för närvarande finns på följande platser:  
 

 Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona  

 ProCivitas i Malmö  

 Wisbygymnasiet i Visby  

 Solna Gymnasium  

 Celsiusskolan i Uppsala  

 Stagneliusskolan i Kalmar 
 
Malmö Idrottsgymnasium, som tidigare bedrev nationellt godkänd idrottsutbildning 
för fäktning, avstod från att söka från höstterminen 2015. Man är beredd att starta 
igen, om intresserade fäktare anmäler sitt intresse. 
 
Ett arbete med ansökan om ytterligare NIU i Helsingborg och Östersund pågår.  
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Ungdomsfäktningen  

Programmet ”Fäktningen inför framtiden” innehåller den här målbilden för 
ungdomsfäktningen 2020: 
 

Målbild 2020 
 
Svensk fäktnings ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler ungdomar. En 
större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i verksamheten som aktiva 
fäktare eller som domare och ledare. 
 
Fäktningen ger, bättre än många andra idrotter, ungdomarna ett livslångt 
idrottsintresse. 
 

 
Viktiga steg på vägen för att uppnå detta är fler regionala läger och tävlingar, kraftfull 
satsning på Svenska Fäktförbundets ungdomsledarutbildningar och förändrade 
tävlingsformer, så att deltagarna får fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden”, vars ungdomsavsnitt revideras efter en 
bred remissomgång under 2014, kan man läsa: 
 
”Föreningarna bör underlätta för barn och ungdomar i grundskola och gymnasium 
att kombinera utbildningen med fäktningen. Det kan ske genom t.ex. tysta 
läxläsningsrum och organiserad läxhjälp. Enkla och prisvärda mellanmål gör det 
också lättare för de unga fäktarna.” 
 
Förbundsmötet fattade beslut om att genomföra regionala konferenser, där 
ungdomsfrågorna skulle få en stor plats. Ungdomsfäktningen hade också stor tyngd i 
det föreningsmaterial som togs fram och skickades ut under våren 2015. 
 
Statistik 
 
Nedanstående tabell antal ungdomar som löst licens under respektive säsong. 
 
Klass Flickor   Pojkar   Totalt   Förändr. 

Totalt 
13-14 

Förändr. 
Totalt 
09-10 
 

 2009-
10 

 

2013-
14 

2014-
15 

2009-
10 

2013-
14 

2014-
15 

2009-
10 

2013-
14 

2014-
15 

Till 14-
15 

Till 14-
15 

JUN 40 34 32 50 61 57 90 95 89 -6 1 
KAD 34 35 44 89 91 96 123 126 140 14 17 
ÄU 46 47 36 126 130 108 172 177 144 -33 -28 
YU 35 42 37 110 126 119 145 178 156 -22 11 
MIN 18 28 27 63 98 79 81 126 106 -20 25 
TOT 173 186 176 438 516 453 611 702 635 

 
-67 24 

Andel 
flickor 

      28% 26% 28%   

 
Siffrorna visar att det totala antalet unga fäktare som tävlar har ökat med 24 under 
tiden 9/10 till 14/15. Ett uppseendeväckande undantag är gruppen äldre ungdom, där 
minskningen har varit 28 under samma tidsperiod. 
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Mycket allvarligt är att antalet ungdomar minskade med 67 under de två senaste 
åren.  Minskningen skedde i alla klasser utom kadetter. 
 
En diskussion om varför antalet licenser minskar förs under avsnittet ”Förändring av 
nyckeltalen”, sid. 17. 
 
Andelen flickor är konstant genom åren. 
 
En särskild arbetsgrupp tillsattes den 20 april 2015 ”för att skapa förankring för och, 
efter särskilda beslut i förbundsstyrelsen, genomföra de åtgärder, som blir en följd av 
revideringen av ungdomsavsnittet”, som uppgiften beskrevs i verksamhetsplanen för 
2015. 
 
Arbetsgruppen består av följande personer: Ulrika Tranaeus, förbundsstyrelsen, 
sammankallande, Monica Ahlqvist – Arvidsson, Malmö FF Gripen, Peter Gustafsson, 
C 4, Michael Nilsson, Upsala Fäktning, Lars Peterstrand, förbundsstyrelsen, och Paul 
Sievert, FFF. 
 
Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att följande åtgärder bör övervägas för att 
få till stånd den viktiga tillväxten av ungdomar i fäktföreningarna: 
 

 Uppmuntra samverkan mellan olika geografiska områden genom att exempelvis 
bjuda in till läger. 

 Uppmuntra till lagtävlingar med deltagare från olika föreningar i de fall antalet 
fäktare inte räcker till ett eget lag. 

 Uppmuntra till att gå SvFF:s ledarutbildningar 

 Skapa god klubbkänsla genom att ha en god värdegrund. 

 Informera om olika ”karriärmöjligheter” inom fäktningen som att utbilda sig till 
ungdomsledare, domare och tävlingsarrangör. 

 

I förslaget till verksamhetsplan för 2016 redovisar styrelsen förslag till vad som bör 

göras. 
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Tävlingsverksamheten 
 
Målbilden för tävlingsverksamheten 2020 innehåller den här formuleringen: 
 
”Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet 
med alla vapen och för alla åldrar.” 
 
Bland de långsiktiga åtgärderna för att få en allt bättre tävlingsverksamhet finns 
instruktioner för SM-tävlingar och kurser för tävlingsarrangörer, fler regionala barn- 
och ungdomstävlingar samt förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, som också redovisades under avsnittet om ungdomsfäktning. 
 
SAF-pokalen 2015 

Satellitvärldscupen SAF-pokalen med Rehbinderska priset (damtävlingen) 
arrangerades i helgen den 10 – 11 januari.  
 
Emma Samuelsson vann damklassen. I finalen besegrade hon estniskan Irina 
Embrich. Johanna Bergdahl kom på tredje plats. 
 
Nikolai Novosjolov, Estland, vann herrklassen. Han besegrade Alexander Lahtinen, 
Finland, i finalen. 
 
Philip von Platen blev bäste svensk i herrklassen med en tredjeplats. 
Antalet deltagare var 58 damer och 79 herrar. 
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Landslagsverksamheten 
 
Målbilden för 2020 är följande: 
 
”Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar” 
 
I verksamhetsplanen för 2015 fanns följande mål: 
 

 Fortsatt huvudfokus på värjdamerna för att kunna föra laget mot OS i Rio 2016.  
 

 Att stötta Robin Kase för individuell kvalificering till OS i Rio 2016 samt att runt 
honom skapa ett herrvärjlandslag för deltagande på VC-touren med målet att 
delta på EM och VM och därigenom inleda en klättring på VC-rankingen.  

 

 Att följa upp framgångarna för lovande kadetter och juniorer och genom 
grenledarna skapa mer samsyn kring vad som krävs när det gäller träning, 
inställning och resultat för att nå framgång som senior.   

 

 Att ge stöd till individuella florettfäktare som tränar hårt och visar internationella 
framgångar för start på mästerskap och eventuellt andra tävlingar.  

 

Vägen till Rio 

Under det gångna året har de som följt damlandslagets satsning mot deltagande i OS 
kastats mellan glädje och ovisshet.  

Året inleddes med en strålande viktoria, då laget, i vilket under året ingått Emma 
Samuelsson (GFK), Johanna Bergdahl (FFF), Sanne Gars (GFK), Kinka Barvestad 
(KFK) och Sophie Haarlem (FFF), vann världscuptävlingen i Barcelona ― den 
främsta prestationen av ett svenskt damlag i fäktning någonsin. Segern gav viktiga 
VC-poäng och gott hopp inför framtiden och kommande OS-kvaltävlingar.  

I de tävlingar som följde nåddes inte lika lysande resultat, en 11:e plats i Buenos 
Aires, följt av en 8:e plats, då OS-kvalet inleddes i Johannesburg. Inga dåliga 
placeringar men ett tecken på hur små marginalerna är i världstoppen, där många 
nationer utmanar och där Sverige kan slå alla, men där det också finns många vi kan 
förlora mot.   

På EM kom ytterligare en fin placering då laget blev fyra, dessvärre blev det en 
underprestation på VM med en 15:e plats, då det var många viktiga poäng att tävla 
om. I Legnano på hösten kom svenskorna 6:a och i Nanjing 7:a, vilket placerade laget 
som nummer sju på VC-rankningen vid årets slut med två OS-kvaltävlingar kvar.  

Vid världscupen i Buenos Aires den 14 februari 2016 stod det klart, att laget inte har 
möjlighet att kvalificera sig till OS i Rio de Janeiro. 

Det finns också gott hopp en individuell start för Emma Samuelsson i Rio. Emma 
svarade för den bästa svenska damprestationen någonsin med en välförtjänt 
silvermedalj på VM i Moskva och kan därmed anses vara Sveriges främsta kvinnliga 
fäktare någonsin. Emma ligger vid årets slut på 15:e plats på VC- rankningen med 
chans till OS-start, direkt eller via den separata europeiska kvaltävlingen. 
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Robin Kase och herrvärjan 

För svensk herrvärja är Robin Kases (DIF) tredjeplats i Heidenheims 
världscuptävling årets främsta prestation. Robin fick där sitt absoluta genombrott i 
internationella seniorsammanhang och visade att han kunde besegra världens bästa 
fäktare i absolut avgörande matcher. Utöver detta har Robin under året svarat för 
fyra 64-tablåer på VC och GP. Så långt hade Robin mer än väl motsvarat de mål SOK 
satte upp, då han togs in i Topp- och talangprogrammet. Tyvärr avbröt han sitt 
deltagande i programmet på hösten för att fullfölja sina studier som utbytesstudent i 
Japan. Förhoppningarna står nu till att Robin kvalificerar sig till OS via den separata 
europeiska kvaltävlingen. 

Under året har herrarnas värjlandslag deltagit i tre världscuptävlingar samt placerade 
sig i EM på 18:e plats och i VM på 32:a plats.  

Kadetter och juniorer  

För åldrarna under 20 år har det gångna året medfört flera fina resultat, främst Linus 
Islas-Flygares (UF) guldmedalj på kadett-EM i Maribor, tätt följd av Åsa Lindes 
(KF99) bronsmedalj i juniorklassen på samma EM, där även Ebba Karlsson (GoFK) 
kom 7:a efter att de båda svenskorna mött varandra i kvartsfinal. Linus placerade sig 
dessutom på 12:e plats i mästerskapets juniorklass.  
 
I EM:s lagtävlingar nåddes framskjutna placeringar av herrlaget, bestående av Linus 
Islas-Flygare, Axel Mattsson (FKC), Jakob Magnusson (A6) och Bartlomiej 
Mancewicz (GoFK) som kom på 7:e plats i kadettklassen. Damlaget, som bestod av 
Ebba Karlsson, Åsa Linde, Emelie Mumm (DIF) och Josefin Willemo (GoFK) kom på 
8:e plats i juniorklassen  
 
På VM för kadetter och juniorer i Tasjkent svarade Elvira Mårtensson (FFF) för en 
mycket fin prestation och kom 5:a i kadettklassen, medan Åsa Linde kom på 15:e 
plats i juniorklassen. Som ansvarig för de svenska trupperna på kadetternas och 
juniorernas EM och VM fungerade värjans grenledare Peter Barvestad.  

Florettens utveckling 

För florettens del är årets främsta mästerskapsprestationer Ester Schreibers (GFK) 
19:e plats på EM för juniorer och Patricia Gilljams (GFK) 17:e plats på EM för 
kadetter.  

Ester Schreiber har under året också stabiliserat sin ranking på juniorvärldscupen 
och slutade på en 10:e plats på JVC i Timisoara. Utöver detta upprepade Simon Rizell 
sin insats på EM från föregående säsong och tog sig till 64 – tablån i Montreux.  

Det har under 2015 varit fler svenska starter på fler internationella tävlingar än 
tidigare. Det gäller såväl junior-, U23- som seniortävlingar. Grenledaren Martin Roth 
Kronwall fungerade som ansvarig för floretten på samtliga mästerskap under året. 

Under året har Sverige för första gången haft representation av seniorlandslag på 
såväl herr- som damflorett i lagvärldscupen på Sankt Petersburgs respektive Gdansks 
världscuptävlingar.  

Liksom tidigare är den stora utmaningen för florettens utveckling att uppnå en 
tillräckligt stor kritisk massa av inhemska fäktare för en träningsfäktning på den nivå 
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man behöver för att nå framgångar internationellt. Det finns idag en tillväxt på ett 
antal platser i Sverige: Göteborg, Stockholm, Kalmar, Helsingborg och Malmö.  

Antalet florettfäktare ökar långsamt. Ett viktigt mål är att skapa det utbyte, såväl 
mellan svenska klubbar som internationellt, som krävs för att uppnå en varierande 
träningsfäktning.  

Under året har ett samverkansprojekt startat på förbundets initiativ. Det betyder att 
de större klubbarnas ordförande samtalar kring klubbutveckling och möjliga 
samarbeten. Tanken är att detta skall leda till fler kontaktytor och smidigare 
samverkan.  

Flera och bättre läger under året 

Grenledaren Peter Barvestad har under det senaste året skapats möjlighet för en 
långsiktigt hållbar, reguljär verksamhet av träningssamlingar på värja för en grupp 
fäktare på 15-20 personer.  Vissa läger sker i samarbete med Försvarsmakten.  

Under det gångna året hölls sex sådana läger för värjan. Utöver detta deltog några 
fäktare på utländska läger.  

I framtiden planeras sex - åtta sådana inhemska läger per år.  

Damlandslaget har under förbundskapten Björne Väggö haft en egen 
lägerverksamhet såväl i Sverige som utomlands, delvis finansierad via SOK. 
Verksamheten har även inneburit inbjudningar av utländska landslag. Det koreanska 
landslaget deltog på läger i Göteborg i december.  

Bältesspännarna 

Emma Samuelsson, Göteborgs Fäktklubb, vann silvermedalj vid VM i Moskva. Det är 
den största svenska internationella fäktframgången sedan slutet på 90-talet. 
Styrelsen utsåg också Emma Samuelsson till mottagare av Svenska Fäktförbundets 
pris ”Bältesspännarna” för den bästa prestationen i svensk fäktning under 2015. Hon 
fick ta emot priset vid SAF-pokalen 2016. 
 
”Bältesspännarna” är repliken av den statyett Svenska Fäktförbundet fick, då 
förbundet 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 
 
När höstterminen 2015 avslutades fanns följande fäktare med bland de ca 80 
studenterna: 
 
Måns Andersson, FFF, Henrik Jarl, Djurgårdens IF Fäktning och Emelie Mumm, 
Djurgårdens IF Fäktning. 
 
Sport Campus Sweden består för närvarande av 21 specialidrottsförbund, fem 
lärosäten, sju kommuner och Stockholms Idrottsförbund, som samverkar för att 
skapa ett riktat stöd till och förbättra möjligheterna i övrigt för idrottare som vill 
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kombinera en satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen. 
Möjligheten till individuellt anpassad studiegång är en viktig del i verksamheten. 
 
Tränarportal för utveckling  
 
Under 2015 har arbetet med struktur, redigering och innehåll i tränarportalen pågått. 
Dock är mötesplatsen som kommer att kallas ”Fäktakademin” ännu inte färdig för 
publicering. Arbetet fortsätter under 2016. 
 

Domare  

Under året har antalet domare föredelade på vapen, licenser m.m. fördelats på 
följande sätt. 
 
Domarläget 2013 – 2015 
 
 2015 2014 2013 

 
 Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt 
Licenserade 
domare 

140 35 175 126 30 156 127 29 156 

Domare med 
FIE-licens 

28 4 32 28 4 32 27 4 31 

Förbundslicens 24 3 27 24 3 27 25 3 28 
Distriktslicens 89 27 116 75 22 97 75 22 97 
Florettlicens 48 13 61 48 13 61 45 7 52 
Värjlicens 118 26 144 102 21 123 107 26 133 
Sabellicens 7 0 7 7 0 7 7 0 7 
Licens för tre 
vapen 

4 0 4 4 0 4 4 0 4 

Licens för två 
vapen 

25 4 29 23 4 27 24 4 28 

Licens för ett 
vapen 

111 31 142 100 25 125 99 25 124 

 
Det har skett en glädjande utveckling under de två senaste åren. Mellan åren 2013 
och 2015 har antalet domare ökat från 156 till 175. Antalet domare med distriktslicens 
har ökat från 97 till 116. Antalet med florettlicens har ökat från 52 till 61, medan 
antalet med värjlicens har ökat från 133 till 144. 
 
Under 2015 har antalet licenserade domare ökat från 156 till 175 jämfört med 2014, 
samtliga i värja. Inga nya florettdomare respektive FIE domare har tillkommit. Två 
florettdomare har även fått licens för värja vilket har ökat antalet domare med licens 
för två vapen.  
 
Inga domare har under året mist sin licens, då systemstöd för uppföljning av 
domaraktiviteter har saknats. 
 
35 av de 175 licenserade domarna är kvinnor (20 procent). År 2010 var motsvarande 
siffror 26 av 154 (17 procent). 
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Fyra kvinnliga domare har FIE-licens av totalt 32. Det är samma antal som för två år 
sedan. 
 
Under året hölls ett välbesökt och uppskattat domarseminarium i samband med USM 
i Karlskrona. 
 

Disciplinnämnden  

Till Disciplinnämnden har under året endast ett ärende inkommit för handläggning. 

Detta ärende inkom i december och var vid årsskiftet ännu inte avgjort. 

Jämlikhet och jämställdhet 

Målbilden för 2020 innehåller bl.a. följande formulering: 
 
”Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och 
föreningar medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning 
oberoende av kön, social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös 
trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.” 
 
Vägarna till framgång går över dialog med valberedningar i föreningar och SDF, 
föreningsenkäter och särskilt arbete med handlingsplaner för att förbättra 
rekryteringen av flickor och kvinnliga tränare.  
 
Frågorna om jämlikhet och jämställdhet betonades i det föreningsmaterial som togs 
fram under sommaren 2015. Frågan diskuteras också vid de regionala konferenser 
som genomförs. 
 
Styrelsen utsåg den 20 april en arbetsgrupp, som skulle lämna förslag till hur 
jämställdhetsarbetet kan förbättras. Arbetsgruppen har följande sammansättning 
 
Lars Liljegren förbundsstyrelsen  sammankallande 
Christian Edling SSIF 
Anna-Maja Hellberg Djurgårdens IF FF 
Johan de Jong Skierus FFF 
Vendela Runold FFF 
 
Riktlinjerna för arbetet formulerades i verksamhetsplanen för 2015: 
 
”Styrelsen avser att direkt efter årsmötet tillsätta en arbetsgrupp med företrädare 
för de föreningar som har lyckats bäst med rekryteringen av flickor och kvinnliga 
tränare. Arbetsgruppen ska lämna förslag om metoder för hur antalet tränare som 
är kvinnor kan öka. Särskilda stimulanser från Idrottslyftet för rekrytering kan 
därefter komma ifråga.” 
  
”En ny enkät om jämställdheten genomförs under vintern 2015/2016. Det kan då 
vara intressant att försöka jämföra andelen kvinnor som har licens med andelen 
kvinnor som är aktiva i föreningen utan att tävla. Är kvinnorna en outnyttjad 
rekryteringsresurs, eller finns det lika många medlemmar av vartdera könet, 
medan männen endast tävlar i större utsträckning än kvinnor?” 
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Arbetsgruppen avser att under våren 2016 lämna en rapport över hur arbetet för 
jämlikhet och jämställdhet kan bli bättre.  
 

Antidoping 

Programmet ”Fäktningen inför framtiden” beskriver ett av svensk kärnvärden, 
sportsmannaanda, på det här sättet: 
 
”Sportsmannaanda betyder att respektera motståndare, domare och funktionärer 
och att följa såväl regler som god tradition.  
 
Sportsmannaanda betyder god etik och moral. Att verka mot fusk, en osund 
ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.  
 
Det betyder också att vara god förlorare, att aldrig fuska, att alltid göra sitt bästa.  
Sportsmannaanda betyder att fördöma doping och att aldrig använda förbjudna 
preparat. Doping är ett allvarligt fusk.” 
 
Svenska Fäktförbundet har representerats på, av SISU/RF anordnade, 
utbildningsdagar om antidoping.  
 
Under året har förändringar i dispensregler genomförts av RF i och med att 
Världsantidopingkoden har införts. För svenska fäktare innebär detta en indelning i 
två kategorier enligt följande: ”nationell fäktare/fäktare på hög tävlingsnivå” 
respektive ”övriga fäktare”. De fäktare som deltar i landslagsverksamhet eller tävlar 
internationellt ska söka dispens för användande av dopingklassade läkemedel medan 
kategorin ”övriga fäktare” kan söka en retroaktiv dispens efter uppmaning av RF 
Antidoping.  
 
Förbundet tillhandahåller aktuell information och hänvisningar till adekvata 
hemsidor eller personer. Förbundet har säkerställt att uppdaterad information kan 
förmedlas. RF:s material om antidoping delas också ut vid de regionala 
konferenserna. 
 
Under året har RF utfört antidopingkontroller vid fem tillfällen under träning samt 
vid två tillfällen i Sverige på uppdrag av FIE. De fem kontrollerna vid träning som 
utförts av RF var negativa. I de fall kontroller utförts på uppdrag av FIE gick svaren 
dit.  
 
Fäktning är en s.k. lågriskidrott. Trots detta finns risk för ”misstagsdopning” vid 
användande av kosttillskott och läkemedel. Antidopingarbetet syftar till att förebygga 
doping för att därmed främja ”fair play” och idrottarnas hälsa. Den enskilda fäktaren 
har alltid ett eget ansvar för användande av läkemedel och kosttillskott. 
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Riksidrottsmötet 2015 
 
Riksidrottsmötet med RF- och SISU-stämmorna arrangerades den sista helgen i maj 
2015.  
 
Svenska Fäktförbundet skrev två motioner till RF-stämman. 
 
En hade rubriken ”Kraftfull idrottspolitisk offensiv”. Förslaget är att ”uppdra till 
Riksidrottsstyrelsen att i samverkan med SF, och med inspiration från motionen, 
snarast starta och genomföra en kraftfull idrottspolitisk offensiv med kulmen i 
valrörelsen 2018.” 
 
Den andra har rubriken ”Personalunion i Riksidrottsstyrelsen och SISU:s riksstyrelse 

samt utredning om en nedläggning av SISU” och har följande förslag: 

”att ge Riksidrottsstyrelsen och SISU-styrelsen i uppdrag att genomföra ett 

gemensamt utredningsarbete om fördelar och nackdelar med en nedläggning av 

SISU Idrottsutbildarna;  

att uttala att förslag till beslut ska lämnas till RF- och SISU-stämmorna 2017; 
 
att uttala att valen till Riksidrottsstyrelse och SISU-styrelse vid stämmorna 2015 
ska innebära en personunion mellan de båda organisationerna.” 
 
Styrelsen hade också, tillsammans med Bågskytteförbundet, Mångkampsförbundet, 
Sportdykarförbundet, Taekwondoförbundet och Varpaförbundet, nominerat Svenska 
Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren till ordförande i Riksidrottsförbundet/ 
Riksidrottsstyrelsen. 
 
Båda motionerna bifölls av RF-stämman. Den andra motionen om personalunion 
förändrade förutsättningarna helt, vilket ju var avsikten. Den tredje att-satsen ledde 
till stämman valde en gemensam styrelse för de båda organisationerna. De båda 
första kraven i den andra motionen drogs tillbaka av Lars Liljegren, sedan 
Riksidrottsstyrelsen presenterat sitt förslag till utlåtande, som gav förutsättningar för 
en bred enighet om SISU:s framtid.  
 
Lars Liljegren tog tillbaka sin kandidatur strax före valen och pläderade för Svenska 
Friidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson som RF- och SISU-ordförande. 
 
Björn Eriksson valdes enhälligt av stämman. Det finns stor anledning att se med stor 
optimism på det nya ledarskap som nu kommer att prägla svensk idrott. Under året 
anställdes också Stefan Bergh som generalsekreterare i RF/SISU, också detta ett val 
som skapar stora och positiva förväntningar. 
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Internationella engagemang  

FIE:s kongress i Guangzhou 
 
FIE kongress arrangerades i Guangzhou, Kina den 20-21 november.  
 
Lars Liljegren och Ana Valero – Collantes deltog från Svenska Fäktförbundet. FIE 

täcker samtliga kostnader, resa och vistelse, för ordföranden i de nationella 

förbunden. 

 Nomineringar till FIE:s ”Hall of Fame” har gjorts. Dock blev inga svenska invalda 

under 2015.  

Europeiska Fäktkonfederationen (EFC) 
 
Kongressen genomfördes den 5 juni i Montreux, Schweiz, i samband med EM i 
fäktning. 
 
Lars Liljegren, Pierre Thullberg och Ana Valero-Collantes representerade Svenska 
Fäktförbundet.  na är ocksa  ledamot i EFC:s e ekutivkommitt . Delar av hennes 
kostnader i samband med kongressen täcks av EFC.  
 
Under kongressen diskuterades bl.a. betydelsen av att följa rekommendationerna om 
FIE – material redan från de lägre klasserna. En diskussion förekom också om det 
arbete som EFC genomför för att utveckla sociala medier . Ana Valero – Collantes är 
ansvarig för det området inom EFC:s s.k. PP Commission. 
 
Nordiska Fäktunionen (NFU) 
 
NFU kongress genomfördes i Reykjavik, Island, den 22 maj. Ana Valero – Collantes 

representerade Svenska Fäktförbundet.  

Samarbetet mellan de nordiska länderna har blivit allt mer konstruktivt och 

la ngsiktigt.  

Förutom beslut om datum för kommande tävlingar pågår en dialog om bl.a. var och 

hur NM-tävlingarna bör organiseras i framtiden.  idare diskuteras läger i samband 

med NM för juniorer och kadetter, där det finns möjligheter till stöd från FIE:s 

fonder och “International Charity fund for the Future of Fencing”. Därifrån har de 

senaste två åren beviljats ett bidrag på 15 000 euro för att genomföra ett 

träningsläger i direkt anslutning till Junior – NM. Svenska juniorer och två svenska 

tränare har deltagit där.  

En annan viktig fra ga är om och hur de nordiska länderna kan samverka inför FIE:s 

valkongress i november 2016.  
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”Europeiska veterankongressen” 

 

EVFC:s årliga kongress hölls, som vanligt, i samband med EM.  

 

Kerstin Warvsten representerade Sverige. Främsta frågan där var regler för 

lagsammansättningen i kommande lag-EM och införandet av klassen ”Grand 

 eterans” (med deltagare i kategorierna 60+ och 70+ förutom veteranklassen med 

deltagare i kategorierna 40+ och 50+). Syftet med denna lagindelning är att fler 

fäktare i högre ålder skall uppmuntras och ges chansen att fortsätta tävla mot mer 

likartat motstånd. 

 
Stimulansbidrag från RF 
 
Svenska Fäktförbundet har hos RF sökt särskilda medel för det internationella 
arbetet, vilket gav möjlighet att delta i olika aktiviteter och samtidig minska 
förbundets kostnader . Under 2015 var stödet från RF 35 000 kronor. Avsikten med 
stödet är bl.a. att förstärka svensk representation i internationella organ. 
 
Internationell representation 

Svenska Fäktförbundet har just nu följande representanter inom olika internationella 

organ 

Internationella Fäktförbundet 
Pierre Thullberg, reglementskommissionen, 2008-2016  
Per Palmström, juridiska kommissionen, 2008-2016 
Lars Liljegren, referensgruppen för ”Women in fencing” 
 
Europeiska Fäktkonfederationen 

Ana Valero-Collantes, exekutivkommittén, 2013- 2017  

Kerstin Warvsten, veterankommissionen, 2009-2017  

Rolf Skuncke, medicin kommission, 2009-2017 

Stefan Clausen, SEMI – kommissionen 2013-2017 

Brigitta Linde, Handikappkommissionen 2013-2017  
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PR och informationsverksamhet  

Svenska Fäktförbundets webbplats, fencing.se, fungerar som Svenska Fäktförbundets 
officiella kungörelseorgan. Beslut som fattas inom förbundet ska undantagslöst 
publiceras här, liksom viktig information av löpande och statisk karaktär. 
Sammantaget fungerar fencing.se bra för detta ändamål. Det är en förhållandevis stor 
och informationstät webbplats, där svaren på många frågor kan hittas. Fortfarande 
behövs emellertid arbete med finjusteringar i strukturen på informationen efter att 
den nya helt nya webbplatsen togs i bruk 2014.  
 
Fencing.se är också ett viktigt nav för kommunikation om det nationella och 
internationella tävlingssystem i första hand, men även om andra evenemang inom 
ramen för svensk fäktning på nationell nivå. Under 2014 introducerades ett 
arbetsbesparande, mer automatiserat system för hantering av kalender, publicering 
av inbjudningar och resultat, tävlings-PM etc. Systemet fungerar i det stora hela bra 
och utvecklas i den takt de ekonomiska ramarna tillåter. Under 2015 har projekt 
genomförts för att förbättra funktion och kapacitet i framför allt kalendern. 
 
När det gäller övrigt innehåll begränsas möjligheterna till innehållsproduktion av 
brist på redaktionella resurser. Ett visst flöde av övrigt material finns dock, till 
exempel i samband med mästerskap och andra stora tävlingar. Det sker också en 
utveckling av statiskt innehåll och funktioner, som syftar till att utveckla servicen till 
svensk fäktning. Den nylanserade träningsdagboken (se Idrottsutveckling) och 
förbättrade informationen och funktionaliteten för domare (se nedan) är exempel på 
detta från 2015.  
 
Designen av webbplatsen, med dess möjlighet att skapa stor uppmärksamhet för 
prioriterade aktiviteter och händelser och integrationen av nyhetsflödet från sociala 
medier, skapar en viss dynamik och kompenserar i någon mån de redaktionella 
svagheter som beskrivs ovan. 
 
Svenska Fäktförbundet driver två sidor på Facebook, ”Svenska Fäktförbundet” och 
”Fäktning för nybörjare”.  
 
Facebooksidan ”Svenska Fäktförbundet” är numera en huvudkanal för publicering av 
löpande nyheter och används också för att genom delningar från en mängd olika 
källor ge en övergripande bild av fäktsporten nationellt och internationellt. Sidan 
hade 1198 ”likes” den 31 december 2015 och den högsta uppmätta räckvidden under 
2015 var den 15 juli, då nyheten om Emma Samuelsson silvermedalj nådde 15 815 
Facebookanvändare. 
 
Facebooksidan ”Fäktning för nybörjare” syftar till att samla information om svenska 
fäktföreningars nybörjarverksamhet och om ”hur det är att fäkta”. Huvudmålgrupp 
är de som funderar på att börja med fäktning. Ett sekundärmotiv är att motivera 
föreningar till marknadsföringsinsatser på Facebook genom att ge dessa ökad 
spridning och ge föreningsaktiva inspiration från andra föreningars verksamhet.  
Sidan hade den 31 december 233 ”likes”. Den högsta uppmätta räckvidden under 
2015 var 114 den 16 juli, då nyheten om Emma Samuelssons silver i VM spreds även 
via denna kanal. Normalt överstiger räckvidden för inlägg på denna sida inte 100. 
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Svenska Fäktförbundet är även i viss utsträckning aktiv på Instagram via kontot 
”SvFaktforbundet” och på Twitter med samma kontonamn. 
 
Ett antal pressmeddelanden har skickats ut vid speciella händelser. Dessa korta 
nyheter får ofta stor spridning på landsorten, där flera tidningar och radiokanaler 
följer upp framgångarna med t.ex. intervjuer med fäktarna. 
 
Sponsorer 
 
Ekman och Sjögren AB ger ett stöd som syftar till att stödja kvalificeringen av ett 
svenskt damvärjlag till OS i Rio de Janeiro 2016.  
 
ApoEX AB är Sveriges största grossistföretag för apoteksvaror. Ett avtal har ingåtts 
för 2016 med damlandslaget i värja som huvudkomponent.  

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 

Svenska Fäktförbundets egenutvecklade licenssystem är uppbyggt med 
medlemsfunktionen på fencing.se som grund. Systemet hanterar beställning, 
betalning och leverans av svenska licenser och beställning och betalning av EFC- och 
FIE-licenser. Licensinformationen överförs sedan till den tyska tjänsten ”Ophardt” 
där licensinnehavare kan göra tävlingsanmälningar. Systemet är stabilt och fungerar 
bra för förbundets syften.  
 
Under 2014 infördes ny funktionalitet som innebär att i princip ingen 
kalenderinformation matas in på fencing.se utan att all information om tävlingar och 
träningsläger hämtas från Ophardt.  
 
Under 2015 har arbete pågått med att skapa en funktionalitet för domarhantering där 
informationen skapas och är tillgänglig på fencing.se men samtidigt överförs till 
Ophardtsystemet. Funktionen kommer att implementeras under 2016. 

Belöningar  

Under året delades följande utmärkelser ut: 
 
Kungl. Förtjänstmedalj i silver 
Bengt-Olof Nilsson, FKC 
Jeannette Runold, FFF 
Thomas Åkerberg; ÄFK 
 
SvFF:s förtjänstmedalj  
Csaba Ban-Wrabel, ARA 
Per Bromée, NFK 
Peter Ejemyr, EGF 
Olof Skuncke, NFK  
Jan Åslund, Dalregementet 
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Styrelsen för Svenska Fäktförbundet har också beslutat följande: 
 
Bältesspännaren för bästa prestation under 2015 
Emma Samuelsson, Göteborgs Fäktklubb 
 
Utmärkelsen delades ut vid SAF-pokalen den 10 januari 2016. 
 
 

Årsredovisning, förvaltningsberättelse 

 
Se särskild bilaga. 
 
 

Revisionsberättelse 
 
 
Se särskild bilaga 
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Valberedningens förslag inför 2016 års förbundsmöte  

Ordförande för en tid av ett år 
 
Lars Liljegren Omval 
 
Fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
 
Ana Valero – Collantes Omval     
Patrik Joelsson Omval    
Orvar Jönsson Omval 
Cecilia Werner Nyval    
 
Sophie Haarlem har avböjt omval. 
 
Revisorer (ett år) 
 
Stefan Norell Omval 
Michael Nilsson Omval 
 
Revisorssuppleanter (ett år) 
 
Micael Schultze (för Stefan Norell) Omval 
Johan Larsson (för Michael Nilsson) Nyval  
 
Esa Kangas har avböjt omval. 
 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Ulf Wikström (ordförande), 
Henrietta Liljengren och Angela Toscano med Kerstin Warvsten som suppleant. 
 
 
För valberedningen 
 
Ulf Wikström 
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Styrelsens proposition till förbundsmötet 

Förslag till nyckeltal för 2020 

Förbundsmötet 2009 fastställde vilka nyckeltal som skulle följas. Det är strategiskt 
viktigt för förbundet att öka antalet föreningar, antalet medlemmar och antalet 
licenser. 
 
Det lokala aktivitetsstödet speglar den breda barn- och ungdomsverksamhetens 
utveckling, medan samarbetet med SISU ger en bild av den breda 
utbildningsverksamhetens omfattning och kvalitet. 
 
Samtidigt är de valda nyckeltalen de kriterier som är viktiga för RF:s stöd till 
specialförbunden. En kraftig förbättring av dem leder till, allt annat oförändrat, att 
RF:s stöd till Svenska Fäktförbundets ökar. 
 
Utvecklingen 2008 - 2015 
 
Tabellen nedan redovisar ambitionerna vid förbundsmötet 2009, med 2008 som bas, 
och resultatet för 2014 och 2015. I högra spalten redovisas de mål för 2019, som 
förbundsmötet 2015 fastställde. 
 
Nyckeltal 2008 Mål 

20014  
Resultatet 

2014 
 

Resultatet 
2015 

Mål 2019 

Antal föreningar 43 50 52 51 55 

Antal medlemmar 4 300 5 000 4 938 5 361 6 000 

Antal licenser 851 1 000 925 870 1 200 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet 

deltagartillfällen 

 
 

80 049 
 

 
 

100 000 
 

 
 

99 732 *) 
 

 
 

95 000 

 
 

125 000 

- antalet 
sammankomster 

 

 
10 014 

 
11 500 

 
11 131 

 

10 200 

 

15 000 

Studietimmar i SISU-regi  346 800 1 850 2 795 3 000 

 

*) I jämförbar åldersgrupp. Totalt 105 167. 
 
**) En beräkning, om höstens verksamhet 2015 minskar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet minskade (- 5 % för deltagartillfällen och – 8 % för sammankomster, räknat på den 

totala åldersgruppen). 

De mål för nyckeltalen 2014, som förbundsmötet 2009 ställde upp, har infriats 
nästan in i minsta detalj. Antalet föreningar överträffar förväntningarna liksom 
antalet studietimmar i SISU-regi, som 2014 var mer än dubbelt så många som målet. 
 
Ökningen av antalet licenser har inte nått målet 2014, och mellan åren 2014 och 2015 
har antalet licenser minskat. Ökningen av det lokala aktivitetsstödet har dämpats 
under senare år och minskat marginellt mellan 2014 och 2015, om samma 
åldersgrupper jämförs. 
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Förslag till mål för 2020 
  
Antalet föreningar 
 
Antalet föreningar har ökat sedan 2008. Det är rimligt att behålla målet 55 föreningar 
också för år 2020. Insatser ska enligt verksamhetsplanen göras speciellt i Norrland. 
 
Antalet medlemmar  

Antalet medlemmar har ökat. Det beror troligen dels på ett ökat engagemang och 
därmed ökat antal medlemmar, dels på att föreningarna har blivit allt bättre på att 
rapportera medlemmarna i IdrottOnline. Det är rimligt att målet för 2019, 6 000 
medlemmar, behålls för 2020. 
 
Antalet licenser 
 
Antalet licenser har under tiden 2008 – 2015 ökat från 851 till 870 med en 
minskning mellan åren 2014 och 2015. 
 
Den kraftigt ökande barn- och ungdomsaktiviteten, som speglas av ökningen av det 
lokala aktivitetsstödet under åren 2008 – 2015, har inte fått sin motsvarighet i ökat 
tävlande för barn och ungdomar. 
 
Styrelsen skriver följande i verksamhetsberättelsen för 2015: 
 
”Stockholmsregionen har bl.a. tack vare S:t Erikscupen ökat tävlingsaktiviteten 
bland ungdom kraftigt under senare år. Det blir nu allt svårare, på grund av 
lokalbrist, att ytterligare kraftigt öka tävlingsverksamheten i Stockholm. 
 
Framgångarna för S:t Erikscupen har samtidigt medfört, att Masters har haft en 
nedgång i antalet tävlande. Det kan ha påverkat bl.a. Västsverige negativt, då 
regionen ännu inte har lyckats bygga upp egna tävlingar i likhet med S:t 
Erikscupen. 
 
Framgångar för Sydsvenska cupen, Masthugget Cup och Mellansvenska cupen ger 

goda möjligheter att återigen öka licensantalet. 

En ny tävlingsverksamhet i östra Sverige, vid sidan av S:t Erikscupen, med 

deltagare från Gotland, Nyköping, Linköping Eskilstuna, Norrköping m fl. 

föreningar skulle kunna avlasta S:t Erikscupen. Styrelsen kommer att ta initiativ 

till en sådan diskussion under 2016.  

En förbättrad motionsverksamhet för vuxna, med ett spännande tävlingsutbud, kan 

också medverka till fler licenser. Svensk fäktning har en stor möjlighet att gå i 

spetsen för en breddad verksamhet för vuxna, en hörnsten i RF:s pågående 

strategiarbete.” 

Det bör vara möjligt att sätta målet för antalet licenser 2020 till 1 000, en minskning 

av det tidigare målet för 2019 med 200.  
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Lokalt aktivitetsstöd 

Med tanke på den avmattning som skett under de två senaste året är det inte 

realistiskt att sätta ett mål på 125 000 deltagartillfällen, som är den siffra som 

förbundsmötet 2014 satte upp för år 2019. 

Från och med året förbundsmöte bör basen vara totalantalet sammankomster och 

deltagartillfällen i hela den aktuella åldersgruppen (7 – 25 år). Resultatet för 2014 är 

då 105 167 deltagartillfällen och 11 131 sammankomster. 

Det är rimligt att Svenska Fäktförbundet ska kunna öka antalet deltagartillfällen och 

sammankomster till 115 000 respektive 12 000 till 2020.  

Antalet studietimmar 

Ökningen har varit kraftig sedan 2008 och överträffat alla förväntningar. Här finns 

en stor potential. Hälften av föreningarna har ännu inget samarbete. Och de allra 

största föreningarna, med den största potentialen också för studiearbetet i SISU-regi, 

har ännu inte hitta formerna för det goda samarbetet med idrottens eget 

studieförbund. Målet bör sättas till 4 000 timmar år 2020. 

Målen för 2020 

Målen för 2020 bör vara följande: 

Nyckeltal 2008 Resultatet 
2014 

 

Resultatet 
2015 

Mål 2020 Ökning 
(%) 

2015 – 
2020  

Antal föreningar 43 52 51 55 + 8 

Antal medlemmar 4 300 4 938 5 361 6 000 + 12 

Antal licenser 851 925 870 1 000 + 15 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet 

deltagartillfällen 

 
 

80 049 
 

 
 

105 167 *) 
 

 
 

Ej klart **) 

 
 

115 000 

 

 

+ 9 ***) 

- antalet 
sammankomster 

 

 
10 014 

 
11 131 *) 

 

Ej klart **) 

 

12 000 

 

+ 8 ***) 

Studietimmar i SISU-regi  346 1 850 2 795 4 000 + 43 

 
*) Nytt basvärde från 2014 
**) Helårssiffran presenteras under senvåren 
***) Jämfört med 2014 
 

Från program till verklig förändring 
 
Det är i föreningarna fäktningen utvecklas. Det är föreningarna som, med starkt stöd 
av förbundet, måste känna ansvar för att målen för 2020 förverkligas. Det finns 
under det närmaste året större möjligheter än tidigare att tillsammans arbeta för att 
göra målen till verklighet. 
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I verksamhetsberättelsen för 2015 beskrivs processen på följande sätt: 
 
”Förbundsmötet 2015 beslutade följande: 

”att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering 
och uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner 
arbeta med de frågor som nu redovisas i respektive spalt.” 
 
Förbundsstyrelsen har, i enlighet med förbundsmötets beslut och diskussion, tagit 
fram ett material som ska ge stöd i föreningarnas verksamhetsplanering. 
 
Verksamhetskonferenser med SDF och föreningar har under 2015 arrangerats i 
Sydsvenska Fäktförbundet (7 november) och Västsvenska Fäktförbundet (28 
november). Datum har lagts fast för konferenser med föreningarna i Norrland, 
Mellansverige och i Stockholms Fäktförbund (inkl. Gotland). 
 
Styrelsen har också delat upp föreningarna emellan sig med sikte på att genomföra 
besök i varje förening under våren 2016.” 
 
Hur förbund och föreningar ska kunna uppnå de beslutade målen för 2020, som 
redovisas i högerspalten ovan, blir den viktigaste punkten i dessa samtal om 
verksamhetsplaneringen i föreningar och förbund.  
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Svenska Fäktförbundet 

Box 11016, Skansbrogatan 7 
100 61 Stockholm 
www.fencing.se 

 

Lokalt aktivitetsstöd, 2013 samt 
vårsäsongerna 2014 och 2015 (RF-statistik) 
Helårssiffror för 2015 kommer först på senvåren 2016. Av det skälet 
redovisas endast vårsiffrorna 2014 och 2015, så att den mest 
aktuella jämförelsen är möjlig. 

  
 
 
 
 
Sammankomster 

 
 
 
 
 
Deltagartillfällen 

Bilaga 

   Våren 

2013 

Hösten 2013 Våren 

2014 
 

Våren 

2015 

Våren 

2013 

Hösten 

2013 

Våren 

2014 

Våren 

2015 

 

Fäktklubben Scaramouche Västernorrlands Idrottsförbund Örnsköldsvik 168 138 110  760 587 453   

A 6 Skytte- o Idrottsförening Smålands Idrottsförbund Jönköping 69 43 50 64 501 316 385 399  

Dalregementets Idrottsförening Dalarnas Idrottsförbund Falun 87 64 99 35 363 355 346 324  

Gävle Fäktförening Gästriklands Idrottsförbund Gävle 0 0 11  0 0 44   

I 2 Idrottsförening Värmlands Idrottsförbund Karlstad 49 24 35 38 360 178 237 219  

KFUM Norrköping Östergötlands Idrottsförbund Norrköping 10 22 46 59 74 146 211 283  

IF Aktiv Ungdom, Lidingö Stockholms Idrottsförbund Lidingö    31    437 28 respektive 368 på hösten 2014 

Saltsjöbadens Idrottsförening Stockholms Idrottsförbund Nacka 0 42 78 50 0 318 470 388  

Stockholms Studenters Idrottsförening 
 

Stockholms Idrottsförbund Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0  

KFUM JKS Basket Idrott och Kultur Stockholms Idrottsförbund Stockholm 215 200 154 139 1227 1181 1 508 969  

Göteborgs Fäktklubb Västsvenska Idrottsförbundet Göteborg 369 337 429 384 8374 7182 9 061 7 349  

Östersund-Frösö Fäktklubb Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Östersund 36 34 52 56 114 168 219 352  

Fäktklubben Aramis Skånes Idrottsförbund Helsingborg 508 111 263 485 2663 1907 1 615 2 384  

Halmstads Fäktsällskap Hallands Idrottsförbund Halmstad 51 32 41  403 273 374   

Malmö Fäktförening Gripen Skånes Idrottsförbund Malmö    249    1 526 140 respektive 1 037 på hösten 2014 

Malmö Fäktklubb av 1919 Skånes Idrottsförbund Malmö 269 243 284 89 1848 1570 2 080 653  

Ystads Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Ystad 85 76 63 37 494 377 367 247  

Ängby Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Stockholm 303 354 322 326 2096 1984 2 182 2 264  

Ljungby Fäktklubb Smålands Idrottsförbund Ljungby 39 33 32  185 227 228   

Kalmar Fäktklubb Smålands Idrottsförbund Kalmar 208 164 199 197 1660 1255 1 448 1 211  

Nyköpings Fäktklubb Södermanlands Idrottsförbund 

 

 

Nyköping 30 44 30 19 220 395 266 133  
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   Sammankomster Deltagartillfällen  

   Våren 
2013 

Hösten 2013 Våren 
2014 

 

Våren 
2015 

Våren 
2013 

Hösten 
2013 

Våren 
2014 

Våren 
2015 

 

Fäktklubben Athos Västergötlands Idrottsförbund Trollhättan 30 29 15  310 242 91   

Fören.för Fäktkonst. Främjande Stockholms Idrottsförbund Stockholm 1065 835 1 029 617 6504 5068 5 816 6 926  

Umeå Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Umeå 130 54 58 49 1149 718 714 724  

Linköpings Fäktklubb Östergötlands Idrottsförbund Linköping 123 143 231 226 1169 1576 2 289 2 528  

Stockholms Allmänna Fäktförening Stockholms Idrottsförbund Stockholm 141 113 144 148 2095 1470 1 792 1 969  

KFUM JKS Botkyrka Stockholms Idrottsförbund Stockholm 19 11 18  129 79 204   

Wadköpings Fäktförening Örebro Läns Idrottsförbund Örebro 244 205 240 191 2217 1827 2 138 2 179  

Lugi Fäktförening Skånes Idrottsförbund Lund 200 173 233 216 1154 1034 1 334 1 514  

Uppsala Fäktförening Upplands Idrottsförbund Uppsala 269 242 284 233 1875 1826 1 840 1 420  

Djurgårdens IF Fäktförening Stockholms Idrottsförbund Stockholm 326 245 298 239 2511 2478 2 914 2 501  

Fäktklubben Chapman Blekinge Idrottsförbund Karlskrona 293 259 277 270 1436 1144 1 373 1 191  

Gotlands Fäktklubb Gotlands Idrottsförbund Gotland 182 171 228 206 2230 2131 3 804 2 686  

Kungsbacka Fäktklubb 1999 Hallands Idrottsförbund Kungsbacka 243 182 234 252 3107 2201 2 741 4365  

C4 Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Kristianstad 40 30 36 15 188 137 160 89  

Jakobsbergs Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Stockholm 145 80 83 27 832 466 435 113  

Vallentuna Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Vallentuna 0 10 25 54 0 118 229 348  

Arvika Fäktklubb Värmlands Idrottsförbund Arvika 98 105 99 103 519 346 313 400  

Upplands Väsby Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Upplands-Väsby 11 22 25 30 125 151 223 267  

Bodens Fäktklubb Norrbottens Idrottsförbund Boden 30 33 34 36 297 344 337 298  

Vilhelmina Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Vilhelmina 17 10 0  90 44 0   

En Garde Fäktförening Solna Stockholms Idrottsförbund Solna 484 434 327 360 5380 4497 6 940 4 947  

Idrottsföreningen Kusthöjden Västernorrlands Idrottsförbund Härnösand 33 31 0 34 183 389 0 314  

Västerås Fäktklkubb Västmanlands Idrottsförbund Västerås    32    128 Har inte sökt LOKAK senare år 

Allez Fäktförening Göteborg Västsvenska Idrottsförbundet Göteborg 66 60 63 124 566 404 467 535  

Värjan-Eskilstuna Fäktklubb Södermanlands Idrottsförbund Eskilstuna 11 0 0 34 45 0 0 227  

   6 696 5 438 6 279 5 754  55 453 47 109 57 648 54 805  

    12 134 år 

2013 

   102 562 

år 2013 

   

 38 av Svenska Fäktförbundets 51 föreningar har fått lokalt aktivitetsstöd på våren 2015. Följande 13 föreningar har inte fått stödet: FK Scaramouche, Vilhelmina FK, Gävle 

FF, FK Klingan, Köpings FA, KFUM JKS Botkyrka, SSIF, FK Athos, Försvarets FK, Halmstad Garnisons IF, Halmstads FS, P4 IF och Ljungby FK. 
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Föreningarnas samarbete med SISU 2013 – 2015 

Förening 
 

Arrangemang  Timmar  

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Fäktklubben Chapman 1 6 4 1 32 28 
Dalregementets Idrottsförening 11 3 0 106 76 0 
Gotlands Fäktklubb 22 32 41 159 147 161 
FK Scaramouche 0 0 1 0 0 11 
Umeå Fäktklubb 0 0 0 0 0 0 
Vilhelmina Fäktklubb 0 1 0 0 0 0 
Gävle Fäktförening 1 1 0 1 1 0 
Östersund-Frösö FK 0 7 9 0 83 36 
Bodens FK 0 5 0 0 27 0 
Fäktklubben Aramis 35 22 29 1 382 645 1 151 
Malmö Fäktförening Gripen 0 16 15 0 186 460 
Malmö Fäktklubb av 1919 26 26 19 333 109 147 
Ystads Fäktklubb 0 1 0 0 2 0 
C4 Fäktklubb 4 1 0 48 1 0 
Kalmar Fäktklubb 6 1 7 56 4 79 
Ljungby FK 0 0 0 0 0 0 
Lugi FF 0 0 0 0 0 0 
A6 Skytte- o Idrottsförening 6 5 3 54 60 43 
Fören.för Fäktkonst. Främjande 14 14 8 74 110 34 
Jakobsbergs Fäktklubb 0 1 3 0 1 6 
En Garde Fäktförening Solna 8 0 2 35 0 22 
KFUM JKS Basket 3 1 1 6 35 10 
Djurgårdens IF Fäktförening 1 0 16 4 0 73 
Saltsjöbadens Idrottsförening 1 1 0 2 1 0 
Stockholms Allmänna Fäktförening 0 3 0 0 60 0 
Aktiv Ungdom Lidingö 0 0 0 0 0 0 
KFUM JKS Botkyrka 1 0 0 1 0 0 
SSIF 0 0 0 0 0 0 
Upplands Väsby FK 0 0 0 0 0 0 
Vallentuna FK 0 0 0 0 0 0 
Ängby Fäktklubb 1 2 3 1 62  42 
Stockholms Fäktförbund 0 1 0 0 2 0 
Nyköpings Fäktklubb 1 2 0 12 13 0 
Värjan – Eskilstuna Fäktklubb 0 10 5 0 36 16 
Köpings FK 0 0 0 0 0 0 
Västerås FK 0 0 0 0 0 0 
Uppsala Fäktförening 0 1 2 0 1 5 
I 2 Idrottsförening 2 1 1 29 4 16 
Arvika Fäktklubb 7 2 4 13 45 124 
FK Klingan 0 0 0 0 0 0 
Allez Fäktförening, Göteborg 0 0 0 0 0 0 
FK Athos 0 0 0 0 0 0 
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Försvarets FK 0 0 0 0 0 0 
Göteborgs Fäktklubb 1 0 19 2 0 49 
Halmstad Garnison 0 0 0 0 0 0 
Halmstads FS 0 0 2 0 0 13 
Kungsbacka FK 0 0 1 0 0 4 
P4 0 0 0 0 0  0 
Idrottsföreningen Kusthöjden 1 1 2 2 4 22 
Wadköpings Fäktförening 20 12 10 89 76 74 
KFUM Norrköping 0 7 40 0 8 169 
Linköpings Fäktklubb 1 8 0 12 8 0 

   0    
Summa 174 188 258 2 422 1 850 2 795 
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Föreningarnas medlemsantal i januari 2014 – 2016  

 
Förening Antal medlemmar Förening Antalet medlemmar 

 2014 2015 2016  2014 2015 2016 

Norrland    Gotland    

Bodens FK 39 17 
 

24 Gotlands FK 73 78 
 

82 

FK Scaramouche 35 36 17 Atheneskolans FS 1 1 Nedlagd 

IF Kusthöjden 24 33 35  Summa 74 79 82 

Umeå FK 61 71 103     

Vilhelmina FK 3 3 3 Västsvenska FF    

Östersund Frösö FK 67 31 48 Allez Fäktförening 65 84 91 

 Summa 229 191 230 FK Athos 30 31 36 

 
 

 

 Försvarets FK 6 6 6 

Mellansverige  
 

 Göteborgs FK 311 377 426 

Arvika FK  64 66 18 Halmstad Garnison IF 0 6 6 

Dalregementet IF 21 21 43 Halmstads FS 44 59 79 

Gävle FF 11 17 40 Kungsbacka FK 63 119 109 

I 2 IF 61 46 20 P4 IF 3 5 4 

FK Klingan - 1 2  Summa 522 687 757 

Köpings FK 35 38 38     

KFUM Norrköpings FF 0 26 49 Sydsvenska FF    

Linköpings FK 64 146 218 A6 SK & IF 80 83 111 

Nyköpings FK 56 41 35 C4 FK 85 94 115 

Uppsala FF  263 302 343 FK Aramis 103 132 155 

Västerås FK 25 13 25 FK Chapman 81 108 115 

Wadköpings FF  162 196 148 Kalmar FK 130 131 147 

Värjan – Eskilstuna FF 20 27 52 Ljungby FK 77 56 55 

 Summa 782 939 1 031 LUGI FF 119 102 102 

 
 

 

 Malmö FK av 1919 253 332 362 

Stockholms FF  
 

 Malmö FF Gripen - 56 109 

Aktiv Ungdom Lidingö 2 35 77 Ystads FK  59 70 70 

DIF FF 229 277 339  Summa 993 1170 1 350 

En Garde FF  325 407 479     

FFF  472 515 514 Summa 4 080 4938 5 361 

KFUM Botkyrka FK 23 43 42     

KFUM JKS Bredäng 135 208 92     

Jakobsbergs FK 109 105 43     

Saltsjöbadens IF F 0 4 30     

SAF  5 84 96     

SSIF  3 1 1     

Upplands Väsby FK 18 21 21     

Vallentuna FK 17 31 31     

Ängby FK  148 147 146     

 Summa 1 487 1 879 
1 911     

 


