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Ungdoms-OS arrangerades den 16-28 augusti 2014 i Nanjing, Kina. Den svenska truppen vann åtta 
medaljer. Av dessa kom tre från svensk fäktning. Linus Islas Flygare vann silver och Åsa Linde brons 
individuellt. Som deltagare i det mixade europeiska laget vann de sedan också en bronsmedalj. Stor 

framgång för svensk fäktning. 
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Röstlängd  
 

 
 

 

Medlemmar 

1 januari 2015 Röster 

 Medlemmar 

1 januari 2015 

 

Röster 

Norrland   Gotland  

 Bodens FK 17 1 Gotlands FK 78 1 

FK Scaramouche 36 1 Atheneskolans FS 1 1 

IF Kusthöjden 33 1  Summa 79 2 

Umeå FK 71 1 

   Vilhelmina FK 3 1 Västsvenska FF 

 

3 

Östersund Frösö FK 31 1 Allez Fäktförening 84 1 

 Summa 191 6 FK Athos 31 1 

   
Försvarets FK 6 1 

Mellansverige 

  
Göteborgs FK 377 3 

Arvika FK  66 1 Halmstad Garnison IF 6 1 

Dalregementet IF 21 1 Halmstads FS 59 1 

Gävle FF 17 1 Kungsbacka FK 119 2 

I 2 IF 46 1 P4 IF 5 1 

FK Klingan 1 1  Summa 687 14 

Köpings FK 38 1 

   KFUM Norrköpings FF 26 1 Sydsvenska FF 

 

3 

Linköpings FK 146 2 A6 SK & IF 83 1 

Nyköpings FK 41 1 C4 FK 94 1 

Uppsala FF  302 3 FK Aramis 132 2 

Västerås FK 13 1 FK Chapman 108 2 

Wadköpings FF  196 2 Kalmar FK 131 2 

Värjan – Eskilstuna FF 27 1 Ljungby FK 56 1 

 Summa 939 17 LUGI FF 102 2 

   
Malmö FK av 1919 332 3 

Stockholms FF 

 
3 Malmö FF Gripen 56 1 

Aktiv Ungdom Lidingö 35 1 Ystads FK  70 1 

DIF FF 277 3  Summa 1170 19 

En Garde FF  407 4    

FFF  515 4 52 föreningar 4938 86  

KFUM Botkyrka FK 43 1    

KFUM JKS Bredäng 208 3    

Jakobsbergs FK 105 2    

Saltsjöbadens IF F 4 1    

SAF  84 1    

SSIF  1 1    

Upplands Väsby FK 21 1    

Vallentuna FK 31 1    

Ängby FK  147 2    

 Summa 1879 28    
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Kallelse 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar härmed till ordinarie förbundsmöte 
 

Söndagen den 8 mars kl. 13.00 på Bosön, 
Riksidrottens Utvecklingscentrum, Lidingö 

 
 
Verksamhetskonferens arrangeras under förbundsmöteshelgen den 8 - 9 mars. 
Platsen för denna är också Bosön. 
 
Konferensen startar med lunch lördagen den 7 mars kl. 12.00 och avslutas med lunch 
på söndagen kl. 12.00. Förbundsmötet börjar kl. 13.00. 
 
Styrelsen har beslutat att röstlängden från och med 2014 helt ska baseras på antal 
medlemmar registrerade för varje förening i Idrott Online vid årsskiftet. Brytdatum 
är 10 januari. 
 
Till verksamhetskonferensen inbjuds Ombud Fäktning samt minst en representant 
per SDF/förening. Svenska Fäktförbundet står för övernattning mellan lördag och 
söndag för Ombud Fäktning samt för en representant per förening/SDF för 
föreningar utanför Stockholms län. 
  
Resebidrag betalas ut enligt följande till deltagande föreningar: 
 
Avstånd från Stockholm under 30 mil: Ingen ersättning 
Avstånd från Stockholm 30-60 mil: 500 kr 
Avstånd från Stockholm mer än 60 mil: 1 000 kr 
  
Resebidrag betalas ut automatiskt enligt ovan. Utbetalning sker i efterskott till de 
organisationer som varit representerade på årsmötet. 
 
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 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. Fäktningen inför framtiden – reviderat avsnitt om ungdomsfäktningen 
b. Fäktningen inför framtiden – handlingsplaner  
c. 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 
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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  
      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  2015 
 
Peter Ejemyr Ledamot  2015 (t.o.m. den 31 december 2014) 
Birgitta Linde Ledamot  2015 (t.o.m. 12 november 2014) 
Lennart Åström Ledamot  2015 
Henning Österberg Ledamot  2015   
  
Ana Valero – Collantes Vice ordförande 2016 
Sophie Haarlem Ledamot  2016 
Patrik Joelsson Ledamot  2016 
Orvar Jönsson Ledamot  2016  
 
Personal 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
Peter Ejemyr Biträdande generalsekreterare, halvtid,  

fr.o.m. den 1 januari 2015 
Björne Väggö Grenledare, värja damer, halvtid 
Martin Roth Kronwall Florettledare, deltid 
Peter Barvestad Värjledare, halvtid 
 
Revisorer 
Stefan Norell Revisor 
Mats Fridholm Revisorsuppleant 
Paul Sievert  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 
Sophie Haarlem Skattmästare 
Pierre Thullberg Generalsekreterare 
 
Idrottslyftet 
Lars Liljegren Ordförande 
Peter Ejemyr 
Pierre Thullberg 
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Landslagsorganisation 
Landslagskommitté 
 
Henning Österberg Ordförande  
Orvar Jönsson 
 
Förbundskapten 
Björne Väggö 
 
Grenledare 
Damvärja  Björne Väggö 
Herrvärja samt värja  
juniorer och kadetter Peter Barvestad 
Florett  Martin Roth Kronwall 
 
Utmanarprojektet,  Johan Bergdahl (projektledare, värja) 
i samarbete med SOK Martin Roth Kronwall (projektledare florett) 
 
Uttagningskommitté 
Ordförande i landslagskommittén, grenledarna samt Johan Harmenberg. 
 
Veteranansvarig 
Peter Ejemyr, styrelseansvarig 
Kerstin Warvsten 
 
Domarkommissionen 
Birgitta Linde, ordförande t.o.m. den 12 november  
Stefan Clausen, ordförande fr.o.m. den 12 november 
Joakim Lindqvist 
Max Hellström 
 
Internationella Fäktförbundet, FIE 
Per Palmström  Legal Commission   
Pierre Thullberg  Rules Commission 
 
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 
 
Ekonomi, administration 
Sophie Haarlem 
 
Ungdom 
Peter Ejemyr (t.o.m. 31 december 2014) 
 
Utbildning  
Peter Ejemyr (t.o.m. 31 december 2014) 
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Fäktgymnasier och regionala gymnasier 
Lars Liljegren 
 
Ansvarig för internationellt engagemang 
Ana Valero-Collantes 
 
Informationsansvarig 
Lars Liljegren 
 
Jämlikhet och jämställdhet 
Lars Liljegren 
 
Sponsorer, samarbetspartners 
Sophie Haarlem 
 
Webmaster 
Mats Ingerdal 
 
Belöningar  
Kjell Gabrielsson, Pierre Thullberg 
 
Kalendergrupp  
Ana Valero-Collantes Ordförande 
Monica Ahlqvist Arvidsson 
Henrik Lundegard 
Johan Willemo 
Peter Barvestad, grenledare värja 
Martin Roth Kronwall, grenledare florett 
Tomasz Goral t.o.m. oktober 2014 
Mats Svensson t.o.m. augusti 2014 
Mattias Edlund t.o.m. september 2014 
 
Tävlingsbestämmelser  
Peter Ejemyr (t.o.m. 31 december 2014) 
 
Stadgar 
Lars Liljegren 
 
Vigor Challenge 
Björne Väggö, projektledare 
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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 
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Inledning  

År 2014 var på många sätt ett intensivt år inom svensk fäktning. 
 
Föreningar och SDF engagerades i remissarbete om handlingsplaner och 
ungdomsidrott, sedan förbundsmötet 2014 beslutat genomföra en speciellt viktig 
dialog om ungdomsfäktningen.  Att utforma handlingsplaner för att göra målen till 
verklighet var ett naturligt steg, sedan förbundsmötet hade antagit programmet 
”Fäktningen inför framtiden.” 
 
Förbundsstyrelsen presenterar inför förbundsmötet 2015 både ett förslag till 
revidering av programmets avsnitt om ungdomsfäktningen och ett förslag om 
handlingsplaner, som bör genomföras i förbund, SDF och föreningar.  
 
Förbundet kan glädja sig åt fler medlemmar och en ökning av antalet fäktare i alla 
åldersgrupper. Antalet deltagartillfällen i statistiken över lokalt aktivitetsstöd ökar 
också, medan antalet studietimmar har minskat i förhållande till den mycket kraftiga 
ökning som skedde mellan åren 2012 och 2013. 
 
De mest uppmärksammade sportsliga framgångarna var damvärjlagets andra- 
respektive tredjeplatser i världscupen.  
 
I Ungdoms-OS i Kina gjorde Linus Islas Flygare och Åsa Linde strålande prestationer. 
Den svenska truppen vann åtta medaljer. Av dessa kom tre från svensk fäktning. 
Linus Islas Flygare vann silver och Åsa Linde brons individuellt. Som deltagare i det 
mixade europeiska laget vann de sedan också en bronsmedalj.  
 
Det är rimligt att, trots att det skedde efter årsskiftet, i verksamhetsberättelsen för 
2014 också låta svensk fäktning glädjas åt de framgångar som kom den sista helgen i 
januari 2015. Robin Kase kom på tredje plats i världscupen i Heidenheim.  Det var 
den bästa placeringen i herrvärja sedan 2005.  
 
Två dagar senare vann det svenska damvärjlaget guld i världscuptävlingen i 
Barcelona. Detta var den första svenska segern i lagvärldscupen någonsin. 
 
Ett bra förbund kan bli ännu bättre. I verksamhetsplanen presenterar styrelsen 
förslag som ytterligare ska stärka Svenska Fäktförbundet och förbundets verksamhet. 

 
Ekonomin 2014 
 
Resultatet 2014 blev ett underskott på – 44 342 kronor. Det egna kapitalet uppgår, 
efter justering för tidigare gjord fondering, till 530 428 kronor.  
 
Det finns ett behov av att stärka det egna kapitalet under kommande år. 
 
En utförligare beskrivning av ekonomin finns i Svenska Fäktförbundets 
årsredovisning. 
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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) 

 
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 
 

Kansli, personal 
 
Pierre Thullberg är Svenska Fäktförbundets generalsekreterare. Björne Väggö är 
anställd som förbundskapten och 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. 
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Förändring av nyckeltalen 
 
Förbundsmöten har lagt fast de nyckeltal som Svenska Fäktförbundet ska försöka 
uppnå. Vid förbundsmötet 2014 beslutades om nyckeltal för 2018. 
 
Nyckeltalen har utvecklats på följande sätt: 
 

 

*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras på IdrottOnline. 

**) En beräkning, om höstens verksamhet 2014 ökar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet ökade (+ 4 % för antalet deltagartillfällen). 

Antalet föreningar är oförändrat (52) under 2014. Under året tillkom FK Klingan i 
Arvika och Malmö FF Gripen.  KFUM Gnesta Fäktgille upphörde, medan Växjö AIF 
blev vilande. 
 
Antalet medlemmar och licenser ökade kraftigt.  
 
Flera medlemmar och förbättrade rutiner för att rapportera medlemmar i 
IdrottOnline medverkade till att antalet medlemmar ökade från 4 087 till 4 938, eller 
med imponerande 21 procent. I bilagan redovisas medlemsutvecklingen i varje 
förening. 
 
De fem föreningarna med flest medlemmar är FFF (515), En Garde FF (407), 
Göteborgs FK (377), Malmö FK av 1919 (332) och Uppsala FF (302). Det är glädjande 
att konstatera, att alla dessa stora föreningar med totalt 1 933 medlemmar har haft en 
utomordentligt positiv medlemsutveckling under året. I januari 2014 hade de totalt 
1 624 medlemmar. Ökningen på ett år är 19 procent. 
 
Flera mindre föreningar har haft enastående relativa ökningar. Linköpings FK ökade 
antalet medlemmar från 64 till 146 (128 procent), KFUM Botkyrka FK med 87 

 

 

2000 2010 2012 2013 2014 Mål 

2018 

Antal föreningar 

 

51 49 52 52 52 55 

Antal medlemmar 

 

2 900 4 324 *) 4 087 4 938 5 500 

Antal licenser 

 

323 829 828 874 925 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 

antalet deltagartillfällen 

antalet sammankomster 

(7 – 20 år) 

 

94 000 

 11 000 

 

80 434 

10 282 

 

89 416 

10 903 

 

102 562 

   12 134  

 

106 700 

   12 620 

**)  

 

120 00 

14 000 

Utbetalt belopp, kr 

 

 907 412 993 496 1 118 838   

Studietimmar i SISU-regi  80 

 

909 2 365 2 422 1 410 3 000 
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procent, Vallentuna med 82 procent, Gävle med 55 procent, KFUM JKS Bredäng med 
54 procent och IF Kusthöjden med 46 procent. 
 
De relativt nya föreningarna KFUM Norrköpings FF, Aktiv Ungdom Lidingö och 
Malmö FF Gripen har etablerat sig och ökat medlemsantalet kraftigt. 
 
Antalet licenser ökade med 6 procent på ett år och med 12 procent mellan åren 2012 
och 2014. 
 
En kraftig ökning av det lokala aktivitetsstödet har också skett. Vid förbundsmötet 
2014 fanns preliminära beräkningar för 2013, baserade på resultatet för våren 2013. 
Dessa beräkningar skulle leda till, att Svenska Fäktförbundet redan under 2013 skulle 
uppnå de mål för 2016 som förbundsmötet lade fast. Den definitiva siffran blev 
102 562 deltagartillfällen och 12 134 sammankomster. Preliminära beräkningar för 
2014, baserade på vårens resultat ger 106 700 deltagartillfällen för 2014. 
 
Föreningarna med högst antal deltagartillfällen våren 2014 är Göteborgs Fäktklubb 
med 9 061, En Garde Fäktförening med 6 940, FFF med 5 816 och Gotlands 
Fäktklubb med 3 804. Tre aktiva föreningar har inte redovisat lokalt aktivitetsstöd 
för våren 2014. 
 
Totalt fick Svenska Fäktförbundets föreningar dela på 1 118 838 kronor i lokalt 
aktivitetsstöd under 2013. Motsvarande siffra under 2o12 var 993 496 kronor. 
 
Antalet studietimmar har minskat dramatiskt från 2 422 till 1 410. Förklaringen är till 
stor del skillnaderna i en enda förenings studieverksamhet.  
 
Aramis minskar från 1 382 timmar (över hälften av förbundets timmar 2013) till 501 
och är fortfarande på en helt ohotad förstaplats bland föreningarna. Malmö 
Fäktklubb minskar från 333 till 48. Å andra sidan tillkommer 186 timmar från ny 
föreningen Malmö Fäktförening Gripen. 
 
SAF hade ingen studieverksamhet 2013 och får under 2014 ihop 60 timmar. Ängby 
Fäktklubb ökar från 2 till 62 timmar. 
 
Gotlands Fäktklubb och Wadköpings Fäktförening ligger på en relativt hög nivå.  
 
Statistiken visar också att flera föreningar med den mest omfattande verksamheten, 
mätt genom lokalt aktivitetsstöd, har en blygsam studieverksamhet. Det gäller t.ex. 
Göteborgs FK, Föreningen för Fäktkonstens Främjande, En Garde Fäktförening i 
Solna, Djurgårdens IF Fäktförening och Kungsbacka Fäktklubb. 
 
Om Svenska Fäktförbundets ambitioner, uttryckt genom nyckeltalen, ska kunna 
förverkligas måste föreningarna med den mest omfattande aktiviteten ta ett större 
ansvar också för studiearbetet. 
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Idrottslyftet 
 
Under året har följande aktiviteter varit prioriterade inom Idrottslyftet: 
 
1) Utbildningsverksamhet: Instruktörsutbildningar inom SvFF:s utbildningsplan, 

Grundkurs för fäktledare. 
2) Information och utbildning med anknytning till SvFF:s utvecklingstrappa och 

övriga utvecklingsverktyg. 
 3) Stöd till ungdomsläger som bedömts vara speciellt viktiga: Gotlandslägret och 

Hällevikslägret . 
3) Stöd till föreningsutveckling avseende nystartade och mindre föreningar eller 

grupper av föreningar för strukturella förändringar. 
4) Distriktsdomarutbildning 
 
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 

 
Ändamål 2006 – 

2007 
 

2009- 
2010 

2010 - 
2011 

Hösten 
2011 

2012 2013 2014 

Förbundsutv Fanns ej 486 000 480 000 236 000 477000 699 000 654 000 
Verksamhetsutv. 187 000 185 000 183 000 91 000 186000 Finns ej Finns ej 
Föreningsstöd 810 000 797 000 787 000 390 000 796000 734 000 684 000 

 
 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste åren. 
 
Ändamål  2009-10 2010 - 11 Ht 2011 2012 

 
2013 2014 

Instruktörsutb 62 730 61 500 87 500 81 500 209 611 333 825 
Domarutbildn. 93 178 116 710 15 900 111 205 92 436 27 350 
Ungdomsläger  433 413 348 086 223 963 387 222 304 550 185 000 
Verksamhetskonf 0 87 806 39 037 63 596 0 0 
Nya föreningar 90 000 48 000 20 000 40 000 61 000 123 500 
Utvecklingstrapp 0 25 698 0 0 31 000 0 
Sabelprojekt 0 30 500 0 0 0 0 
Rekr/Jämställdh 117 679 68 700 3 600 79 000 26 700 0 
Rullstol 0 0 0 15 000 

 
0 14 000 

Summa 797 000 787 000 390 000 777 523 725 297 683 675 
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”Fäktningen inför framtiden” 
- Remiss om handlingsplaner och ungdomsfäktning 
 
Förbundsmötet 2014 antog programmet ”Fäktningen inför framtiden” efter en bred 
remissverksamhet. 
 
I förordet till programförslaget skrev styrelsen följande: 
 
”Efter förbundsmötet 2014 avser styrelsen att ta initiativ till en diskussion om 
handlingsplaner, som visar hur förbund, SDF och föreningar i samverkan kan 
förverkliga programmet.  
 
Vidare kommer ungdomsfrågorna att stå i centrum för förbundets diskussion under 
2014, bl.a. med anledning av den enkät som genomförts och som bl.a. besvarar 
frågan varför barn och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med fäktning. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer att lämnas till förbundsmötet 2015 tillsammans med 
handlingsplanerna. Avsikten är att föreningar och SDF ska få underlag till ett 
remissarbete om dessa båda ämnen under hösten 2014.” 
 
Vid verksamhetskonferensen i samband med förbundsmötet 2014 behandlades 
ungdomsfrågorna.  
 
Remiss om handlingsplaner 
 
Ett remissmaterial med förslag till handlingsplaner behandlades av föreningar och 
SDF under tiden 21 september – 15 november. Remissen besvarades av följande 
organisationer: 
 
FK Aramis 
Dalregementets IF 
En Garde Fäktförening, Solna 
Föreningen för Fäktkonstens Främjande 
Kalmar Fäktklubb 

Linköpings Fäktklubb 
MFF Gripen, Malmö 
Västsvenska Fäktförbundet 
Wadköpings Fäktförening 

 
Det allmänna omdömet är att förslagen i stort sett är bra. Ett antal kompletteringar 
eller önskemål om förändringar finns. Några remissinstanser anser också att  
ett antal ytterligare åtgärder krävs, ofta i form av mer detaljerade handlingsplaner. 
 
Förbundsstyrelsen har i förslaget till verksamhetsplan för 2015 aktualiserat en del 
centrala åtgärder. Andra kommer, så långt resurserna räcker, att arbetas in under de 
närmaste åren. 
 
I en särskild proposition till förbundsmötet lämnar förbundsstyrelsen förslag om 
handlingsplaner. 
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Remiss om ungdomsfrågorna 
 
Remissmaterialet om ungdomsfrågorna diskuterades i föreningar och SDF under 
tiden 1 november – 31 december 2014. Se vidare nedan under 
”Ungdomsverksamhet”. 
 

Idrottslig utveckling 
- Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 
 
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa för fäktning antogs 2011 och ger en ram 
för utbildningen av fäktare. Utvecklingstrappan följer den s.k. e LTAD-modellen 
(Long-term Athlete Development). I samband med introduktionen av SOK:s 
Utmanarprogram togs en noggrannare beskrivning fram av utvecklingen för fäktare 
som är på väg mot elitnivå, en kravprofil och en utvecklingstratt. 
 
SvFF:s utbildningsplan följer helt utvecklingstrappan och dess principer, vilket 
innebär ett successivt kompetensuppbyggande för varje årskull av nya instruktörer 
som utbildas. En annan viktig möjlighet till kunskapsöverföring och metoddiskussion 
är de läger som genomförs inom landslagsverksamheten.  
 
En viktig komponent för yngre fäktare är att förstå komplementträningens betydelse, 
både för att bli bättre i fäktning och för att förebygga skador. Under sommarens 
Gotlandsläger genomförde SvFF, i samarbete med arrangören, en riktad insats med 
två tillfällen för varje grupp med utbildning i fysträning av en utbildad fystränare 
med fäktinriktning.  

 

Utbildning 
 
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan utgörs dels av förbundets egna utbildningar, 
dels av SISU:s gemensamma utbildningar. 
 
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan egna utbildningar 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”.  
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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.  
 
Delvis som ett resultat av att SvFF nu har SISU:s kurser Plattformen och GTU1 som 
förkunskapskrav, har fäktningens deltagande i SISU-aktiviteter ökat. I januari 2015 
finns 110 fäktare/fäktledare i SISU:s databas noterade för genomgången Plattformen. 
Fäktningen fortsätter också att leverera deltagare till bland annat SISU:s kurs 
Grundtränarutbildning 1. 
 
Vid samma tidpunkt 2015 var antalet 66 fäktare/fäktledare. 
 
Grundkurs i fäktning, ”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 tre GRUFF-utbildningar genomförts; i Malmö (MFFG), 
Stockholm (StFF) samt Eskilstuna.  
 
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 2014 genomgick ca 
40 fäktare/fäktledare Plattformen, de flesta i syfte att förbereda sig för kommande 
Instruktörsutbildningar Steg 1. 
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Instruktörskurs Steg 1 florett & värja 
 
Den 15-19 juni 2014 genomförde Svenska Fäktförbundet diplomerad 
Instruktörsutbildning Steg 1 på värja och florett på Bosön, Lidingö.  
 
Antalet deltagare var 26. Instruktörer var Sergej Miltchakov och Alexsandr Siniak. 
Utvärderingen visade på ett positivt helhetsintryck med ett snittbetyg på 6,8 (max 
10). I utvärderingen konstaterades dock att antalet deltagare varit för stort. 
 
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 2014 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 florett resp. värja 
 
Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 2 genomförs vapenspecifikt och syftar 
till en fördjupning.  
 
Den 22-28 juni genomfördes Steg 2 värja i samband med Gotlandslägret. 
Instruktörer var Orvar Jönsson och Adrian Pop.  Utvärderingen visade på ett mycket 
positivt helhetsintryck med ett snittbetyg på 8,6 (max 10).  
 
Samma datum, också på Gotland, genomfördes Steg 2 florett med Sergei Milchakov 
och Alexandr Siniak som instruktörer. Utvärderingen visade på ett mycket positivt 
helhetsintryck med ett snittbetyg på 8,0 (max 10).  
 

Regionala gymnasier 
 
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 
 
Även Stagneliusskolan i Kalmar har certifierats av Svenska Fäktförbundet och 
förväntas starta NIU i fäktning höstterminen 2015. 
 
Malmö Idrottsgymnasium, som nu bedriver nationellt godkänd idrottsutbildning för 
fäktning, avstod från att söka för perioden från höstterminen 2015. 
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Ungdomsverksamheten 
 
RF beviljade Svenska Fäktförbundet 100 000 kronor för att under 2013 genomföra 
ett omfattande arbete för att bl.a. genom en enkät ta reda på varför barn och 
ungdomar lämnar fäktningen och vad som kan och bör göras för att ge dem ett 
livslångt idrottsintresse.  
 
Med RF:s tillåtelse genomfördes arbetet istället i huvudsak under 2014, även om den 
första enkäten gjordes 2013. 
 
Antal ungdomar i fäktning 

I tabellen nedan redovisas antalet ungdomar i olika åldersklasser som löst licens 

(tävlat utanför den egna fäktsalen) under respektive säsong. 

Klass Damer     Herrar     Totalt     Förändr. 
totalt 

Förändr.  
totalt 

  2009-10 2012-13 2013-14 2009-10 2012-13 2013-14 2009-10 2012-13 2013-14 
12-13 till  

13-14 
09-10 till  

13-14 

Junior 40 27 34 50 64 61 90 91 95 4 5 (+6 %) 

Kadett 34 37 35 89 84 91 123 121 126 5 3 (+ 2 %)  

Äldre ungd. 46 47 47 126 140 130 172 187 177 -10 5 (+ 3 %) 

Yngre ungd. 35 40 42 110 123 136 145 163 178 15 33 (+ 23 %) 

Minior 18 18 28 63 80 98 81 98 126 28 45 (+ 56 %) 

Totalt 173 169 186 438 491 516 611 660 702 42 91 (+ 15 %) 

Andel damer             28% 26% 26%  0 - 2  

 
Statistiken visar, att tillväxten i första hand sker i de yngre årskullarna. Svenska 
Fäktförbundet fler fäktande ungdomar i alla årskullar 2013/2014 jämfört med 
2009/2010. 
 
Andelen flickor bland fäktande ungdomar har minskat marginellt under en tid, då det 
svenska värjlaget för damer har varit svensk fäktnings klarast lysande stjärnor. 
 
Enkät 
 
Under hösten 2013 gjordes en enkät till fäktare och föräldrar. Totalt kom 316 svar, 
varav 227 var pojkar/män och 89 flickor/kvinnor. 
 
Resultaten av enkäten var på många sätt mycket positiva. Fäktare och föräldrar 
uppskattar den verksamhet som föreningarna bedriver. 228 av de 261 som besvarade 
den frågan instämde helt i påståendet att ”Det känns tryggt på träningen och i 
omklädningsrummet. Ingen blir mobbad eller illa behandlad.” 23 av de svarande 
instämde delvis. Fem personer svarade ”varken eller”, två ”stämmer inte så bra.” Tre 
personer svarade ”stämmer inte alls”. 
 
Förklaringarna till ”avhoppen” var flera. Det gick inte att utifrån enkäten hitta någon 
enskild orsak som är viktigare än andra. 
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I en särskild bearbetning av dem som slutade bland kadetter och juniorer var de 
främsta orsakerna att man inte kände, att man utvecklades, att man behövde mer tid 
för skolan, och att man inte gillade att tävla. 
 
Verksamhetskonferensen 
 
Verksamhetskonferensen den 8 mars, dagen före förbundsmötet, dominerades av 
ungdomsfrågorna. 
 
Peter Ejemyr, ansvarig i förbundsstyrelsen för ungdomsfrågorna, redovisade 
resultaten av enkäten under rubriken ”En bild av svensk ungdomsfäktning”. 
 
Rolf Carlsson, universitetslektor vid GIH, fortsatte med ett anförande med rubriken 
”En bättre ungdomsidrott – väsentliga lärdomar från forskningen”.  
 
Därefter startade en diskussion om ”Vart vill vi med svensk ungdomsfäktning?” 
 
Remiss om ungdomsfrågorna 
 
Under tiden 1 november – 31 december fanns ett remissmaterial om 
ungdomsfrågorna ute hos föreningar och SDF (se även ovan). 
 
Materialet inleddes med den målbild för ungdomsfäktningen som finns i programmet 
”Fäktningen inför framtiden:” 
 
”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.” 
 
Därefter redovisades den enkät som gjordes i Svenska Fäktförbundet under 2013. 
 
Uppgiften i remissen var i första hand att diskutera vad föreningar, SDF och förbund 
kan göra för att komma tillrätta med alla de orsaker till ”avhopp” som nämndes i 
enkätsvaren? Vad kan t.ex. göras för att: 
 
- göra det enklare för barn och ungdomar att kombinera idrottssatsning med 

studier i grundskolan? 
 

- förändra tävlingsformerna, så att allt fler fäktare får fäkta fler matcher, och så att 
tävlingarna i större utsträckning blir en positiv upplevelse för alla barn och 
ungdomar? 

 
- hålla nere kostnaderna för träning och tävling? 
 
Remissmaterialet diskuterades i föreningar och SDF under tiden 1 november – 31 
december 2014. Vid remisstidens slut hade svar kommit in från Stockholms 
Fäktförbund, från två föreningar (FFF och Uppsala FF) samt från två privatpersoner.  
 
Se vidare nedan. 
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Styrelsen lämnar i en särskild proposition förslag till förändringar av avsnittet om 
ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
RF har för 2015 beviljat ett särskilt stöd om 175 000 kronor för Svenska 
Fäktförbundets verksamhet inom ungdomsverksamheten.  
 
I förslaget till verksamhetsplan för 2015 redovisas den verksamhet som ska bedrivas 
inom detta område. Den innehåller bl.a. aktiviteter vid verksamhetskonferensen i 
samband med årsmötet, regionala konferenser efter förbundsmötets beslut om 
program och handlingsplaner samt åtgärder för att förbättra rekryteringen till 
förbundets ungdomsledarutbildningar. 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till RF för det välkomna stödet. 
 
Fair Play-priset 
 
Priset delades inte ut under 2014. 
 

Domare  

Under året har antalet domare fördelade på vapen, licenser m.m. fördelats på 
följande sätt. 
  
Domarläget 2012 – 2014 
 
 2014 2013 2012 

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

126 30 156 127 29 156 138 34 172 

Domare med 
FIE-licens 

28 4 32 27 4 31 26 4 30 

Förbundslicens 24 3 27 25 3 28 31 2 33 
Distriktslicens 75 22 97 75 22 97 81 28 109 
Florettlicens 48 13 61 45 7 52 48 7 55 
Värjlicens 102 21 123 107 26 133 115 31 146 
Sabellicens 7 0 7 7 0 7 10 0 10 
Licens för tre 
vapen 

4 0 4 4 0 4 3 0 3 

Licens för två 
vapen 

23 4 27 24 4 28 29 4 33 

Licens för ett 
vapen 

100 25 125 99 25 124 106 30 136 

 
Under 2014 har antalet licenserade domare legat på samma nivå jämfört med 2013, 
dock har antalet florettdomare ökat och antalet värjdomare minskat. Flera domare 
har under året mist sin licens på grund av för låg eller ingen domaraktivitet, men 
antalet nyutexaminerade domare har kompenserat för bortfallet. 
 
Fyra kvinnliga domare har FIE-licens. 
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I november antogs de nya domarbestämmelserna med framför allt förenklade krav på 
aktivitet för att behålla domarlicensen. Styrelsen beslutade dessutom att 
domarkommissionen inte längre ska tillhandahålla överdomare till svenska 
mästerskapen, utan det blir arrangörens ansvar. 
 

Landslagsverksamheten 
 
Damernas värjlag visade under året, att kapaciteten finns för en kvalificering till OS i 
Rio 2016. 
 
Säsongen startade med världscupen i St-Maurs utanför Paris. Under Björne Väggös 
coachning placerade sig laget tvåa i hårdast möjliga konkurrens. På vägen till 
silverplaceringen slog laget starka nationer som Ukraina, med OS-guldmedaljören 
Yana Shemyakina. Vidare besegrades Rumänien i kvartsfinal och 
världsmästarinnorna Ryssland i semifinal. I finalen blev Estland för svårt.  
 
I november upprepades prestationen i Kinas världscuptävling i Xuzhou. Det svenska 
laget besegrade Estland i kvartsfinal, föll mot de blivande segrarinnorna Kina i semi, 
och besegrade slutligen Ryssland i match om tredje plats. I Kina leddes laget av 
Kungsbackas Adrian Pop, som under Björne Väggös ledning knutits till 
damsatsningen som tränare. Laget slutade säsongen på tionde plats i världscupen, 
vilket är samma placering som under 2013. Det berodde delvis på blygsamma 
placeringar på EM och VM, där skador hos Emma Samuelsson (GFK) och Johanna 
Bergdahl (FFF) innebar, att det absolut starkaste laget inte kunde mobiliseras.  
 
I världscupen individuellt slutade Emma Samuelsson på 48:e plats, följd av Johanna 
Bergdahl på 57:e och Sanne Gars (GFK) på 60:e plats. Starkaste individuella 
placeringar på mästerskapen stod Kinka Barvestad (KFK) för med en 29:e plats på 
EM och Sophie Haarlem (FFF) med en 25:e plats på VM.  
 
Kinka Barvestad blev också för tredje gången individuell svensk mästarinna.  
 
I slutet på 2013 blev Robin Kase (DIF) uttagen till SOK:s s.k. topp- och 
talangsatsning. Han har under 2014 svarat för två 32-tablåer och en 64-tablå i 
herrarnas världscup. Hans starkaste resultat under året kom i U23-EM, där han var 
en match från medalj och slutade på en fin sjätte plats.  
 
Robin Kase kan också titulera sig svensk mästare på herrvärja 2014.  
 
Herrvärjlaget har deltagit på tre världscuptävlingar samt på EM och VM. 17:e plats på 
EM är bästa placering. Laget är vid säsongens slut rankat på 40:e plats i världscupen.  
 
På juniorsidan hör Måns Anderssons (FFF) 8:e och Emelie Mumms (DIF) 15:e plats 
på JEM till glädjeämnena.  
 
De starkaste prestationerna under året har kadetterna svarat för. Främst är det Åsa 
Linde (KF99) och Linus Islas-Flygare (UF) som gjort fina resultat. Åsa tog hem en fin 
bronsmedalj på kadetternas VM, vilket ledde till att hon kvalificerade sig som en av 
endast fyra fäktare från Europa till Ungdoms-OS i Nanjing. Väl på plats i Nanjing 
svarade Åsa upp med att ta brons även där. Till detta kom ytterligare ett brons, då 
Åsa deltog i Europas lag i den mixade lagtävling, som ingick i Ungdoms-OS.  
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Linus Islas-Flygare kom på sjätte plats i kadett-VM och kvalificerade sig också som 
en av fyra européer för ungdoms-OS. Där vann han en silvermedalj efter fin fäktning 
samt brons i den mixade lagtävlingen. Han krönte säsongen genom att vinna i 
Köpenhamns ECC-tävling. På kadetternas lagtävling i EM ingick Linus dessutom 
tillsammans med Felix Adolfsson (KF99), Carl-Johan Eriksson (DIF) och Anton 
Kimfors (GFK) i laget som placerade sig på femte plats.  
 
Sverige vann åtta medaljer i Ungdoms-OS i Kina. Tre av dem erövrades av de svenska 
fäktungdomarna Linus och Åsa. Ett fint facit för svensk ungdomsfäktning 2014. 
 
På florettsidan kan nämnas de starka prestationer Simon Rizell (GFK) och Ester 
Schreiber (GFK) svarade för. De placerades sig båda i topp i den särskilda 
kvalificeringstävlingen till de Europiska spelen i Baku 2015. För att få delta i själva 
spelen krävs dock att de dessutom bevisar för SOK att de har placeringsmöjlighet 
även där. Simon vann sitt tredje raka svenska mästerskap i grenen och Ester sitt 
första.  
 
Lägren i mellandagarna 
 
Mellan jul och nyår 2014 arrangerades två läger, ett för värja i Kungsängen och ett för 
florett i Göteborg. Deltagarna var seniorlandslagen och de bästa kadetterna och 
juniorerna. Totalt deltog hundratalet fäktare i de mycket uppskattade lägren. 
 
Lägren genomfördes i samarbete med och med starkt stöd av Försvarsmakten. 
Svenska Fäktförbundet vill rikta ett stort tack till Försvarsmakten för detta 
samarbete.  
 
Bältesspännarna 
 
Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade den 2 februari 2015 att tilldela Linus Islas 
Flygare ”Bältesspännarna” för ”Årets prestation”, som var hans silvermedalj vid 
Ungdoms-OS i Nanjing. 
 
”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 vårterminen 2015 startar är följande fäktare med bland de ca 90 studenterna: 
 
Måns Andersson, FFF, Henrik Jarl, Uppsala Fäktning, Fredrik Johnsson, 
Djurgårdens IF Fäktning, Robin Kase Djurgårdens IF Fäktning, Emelie Mumm, 
Djurgårdens IF Fäktning och Emma Wenne, Djurgårdens IF Fäktning. 
 
Sport Campus Sweden består för närvarande av 23 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. 

 
Veteranfäktning 
 
Ansvariga för veteranverksamheten under 2014 var Peter Ejemyr, ledamot i 
förbundsstyrelsen, med Kerstin Warvsten som operativt ansvarig. 
 
Svenska Mästerskapen för veteraner avgjordes i samband med senior-SM den 3 – 4 
maj. På värja vann Fredrik Sjödahl, SAF, före Per Lansåker och Göran Elfverson, 
båda Uppsala FF. 
 
Årets Nordiska Mästerskap för värjveteraner avgjordes i samband med Ystad 
International den 31 maj – 1 juni. I damer 40+ blev det ett NM-guld till Ulrika 
Hansson, GFK. I damer 50+ segrade Kerstin Warvsten, LFK. I klassen herrar 40+ 
gick NM-bronset till Richard Larsson, ARA. I herrar 50+ blev det svensk trippel 
genom Ulf Wikström, KFK, Göran Elfverson, UF samt Lennart Åström, ARA. I herrar 
60+ blev Lars Scharff, GFK, nordisk mästare. Per Svensson, MF19, tog brons. 
 
Årets VM för veteraner avgjordes 21-26 oktober i ungerska Debrecen. Den bästa 
placeringen var Kerstin Palm, Ängby FK, som placerade sig på femte plats i klassen 
florett damer 60+. Sverige deltog med ett lag i värja herrar, vilket placerade sig på en 
åttonde plats.  
 
Under 2012 sjösattes ett rankingsystem för veteraner, liknande ungdomarnas 
Masters. Detta har utvärderats under 2013-2014. Denna ranking kommer endast att 
vara vägledande vid uttagningar.  
 
Under säsongen 2013-14 hade 102 veteranfäktare svensk licens (13 damer + 89 

herrar) att jämföra med 100 licenser (16 damer + 84 herrar) 2012/13. 

Vigor Challenge 
 
Vigor Challenge arrangerades den 1 – 2 februari 2014 som en individuell 
världscuptävling för juniorer kombinerad med en individuell kadettävling som ingår i 
European Cadet Circuit. 
 
Anton Kimfors stod för den främsta svenska prestationen genom sin tredjeplats i 
European Cadet Circuit. Bästa svenska daminsats var Emelie Mumms femtondeplats 
i juniortävlingen.  
 
De 41 deltagande nationsdelegationerna berömde tävlingen i likhet med FIE:s 
observatör Gianandrea Nicolai från Italien. 
 
Sedan FIE beslutat förändra förutsättningarna för framtida tävlingar, beslutade 
Svenska Fäktförbundet, i samråd med Västsvenska Fäktförbundet, att avstå från att 
arrangera tävlingen i fortsättningen. 
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Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som gjort denna tävling till av de mest 
uppskattade junior- och kadettävlingarna i världen. Ett speciell tack till Björne Väggö, 
som har varit navet i den imponerande och positiva organisationen. 
 

SAF-pokalen 
 
SAF-pokalen och Rehbinderska priset den 11 – 12 januari är båda FIE-
satellittävlingar på dam- och herrvärja. 

 
De svenska värjdamerna visade god form. 
 
I kvartsfinalerna fanns åtta fäktare, fem från Estland och tre från Sverige. De tre 
svenskorna Johanna Bergdahl, Sanne Gars och Emma Samuelsson vann sina 
matcher. Den fjärde semifinalplatsen tog Julia Oleinik, som i sin kvartsfinal slog ut 
världsmästarinnan från 2013, Julia Beljajeva, med 15 – 14. 
 
Sanne Gars och Emma Samuelsson ställdes mot varandra i en semifinal, som Sanne 
Gars vann med 15 – 13. Johanna Bergdahl vann den andra semifinalen över Julia 
Oleinik med 15 – 14. 
 
Johanna Bergdahl vann därefter finalen över Sanne Gars med 15 – 9. 
 
I herrklassen vann Mateusz Nycz, Polen, före Kasper Roslander, Finland. 
 
Bästa svenska deltagare blev Joar Sundman på en femteplats och Jakob Stymne, som 
kom sexa. 
 
Frantisek Janda från Tjeckien, ordförande i EFC (Europeiska Fäktkonfederationen), 
var FIE:s observatör vid tävlingen. 
 
Dagen efter tävlingen arrangerades en pressträff med damvärjlaget, som fick bra 
uppmärksamhet i media, och som skapade goda kontakter för framtiden. 
 

Jämlikhet och jämställdhet 
 
I verksamhetsplanen för 2014 skrevs följande: 
 
”Svenska Fäktförbundet ska försöka uppnå målen i RF jämställdhetsplan. Det 
innebär bland annat att beslutande organ bör ha minst 40 procent av respektive 
kön. 
 
En jämnare könsfördelning i Svenska Fäktförbundets styrelse underlättas, om 
kvinnor i ännu större utsträckning kommer med som styrelseledamöter, inkl. 
ordförande, i föreningarna. Det är föreningarnas styrelser som är den naturliga 
rekryteringsgrunden för förbundets styrelseledamöter. 
 
Förbundsstyrelsen uppmanar föreningarna att vid framtida föreningsårsmöten se 
till, att valberedningarnas sammansättning följer RF-stämmans beslut om jämn 
könsfördelning samt verka för att kvinnornas andel av föreningsstyrelsernas 
ledamöter blir minst 40 procent”. 
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Under 2013 genomfördes en enkät om jämställdheten i föreningarna. Den 
redovisades i verksamhetsplanen för 2014. Avsikten var inte att genomföra liknande 
enkäter varje år. 
 
Styrelsen vill understryka hur viktigt det är, att en jämnare könsfördelning får fäste i 
förbundets föreningar, både bland förtroendevalda och bland tränare. Det är i 
föreningen jämställdheten börjar, samtidigt som förbundet kan föregå med gott 
exempel i bl.a. styrelser och arbetsgrupper. 
 
I den förbundsstyrelse som redovisades inför förbundsmötet fanns nio ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. Antalet kvinnor av dessa elva var tre (27 procent). 
 
I den förbundsstyrelse som valdes vid förbundsmötet 2014 fanns nio ordinarie 
ledamöter, sedan stadgarna hade förändrats, och suppleanter tagits bort. Av dessa 
nio var tre kvinnor (33 procent). 
 
Ana Valero-Collantes är vice ordförande och Sophie Haarlem skattmästare. Det 
betyder att det verkställande utskottet innehåller hälften kvinnor vid sidan av 
förbundsordföranden och generalsekreteraren. 
 
Statistiken över licenser visar följande om jämställdheten. 
 
År Antal licenser Män Kvinnor Andel kvinnor 

(%) 
 

2010/2011 827 610 217 26 
2011/2012 828 605 223 27 
2012/2013 874 651 223 26 
2013/2014 925 702 223 24 
 
 
RF-stämmor har beslutat, att till stämman 2017 ska kvinnor och män i alla 
beslutande och rådgivande organ ska vara representerade med minst 40 procent. 
 
Styrelsen lämnar i verksamhetsplanen några förslag till hur jämställdheten inom 
Svenska Fäktförbundet kan förbättras. 
 

Antidoping 
 
Svenska Fäktförbundet har ett antidopingprogram (antaget 2012), som är vägledande 
för förbundets arbete med dopingfrågor. Den gällande bedömningen är att fäktning 
är en lågriskidrott för avsiktlig doping, men att risken för så kallad ”misstagsdoping” 
inte ska underskattas. I samband med deltagande i internationella tävlingar och 
mästerskap lyfts dopingfrågan fram.  
 
Förbundets kansli och grenledarna inom landslagsorganisationen hanterar frågor om 
medicinering och informerar enskilda. Förbundet saknar dock egen kompetens för 
att ge svar på konkreta frågor om dispenser och förbjudna ämnen utan hänvisar då 
frågeställaren vidare till RF:s Dopingkommission. 
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Under 2014 genomfördes sex dopingtester på internationella fäkttävlingar i Sverige, 
samtliga negativa. 
 

Disciplinnämnden 
 
SFF:s disciplinnämnd har under 2014 endast avgjort två ärenden som meddelats 
nämnden från överdomare vid tävlingar.  
 
Ett ärende gällde att en fäktare i vredesmod efter en förlust kastat masken i golvet. 
Detta är ett regelbrott enl. FIE:s  tävlingsbestämmelse t.87.3 och ska enl. t.119 
bestraffas med ett svart kort. I det föreliggande ärendet har disciplinnämnden funnit 
att ytterligare bestraffning inte var påkallad.  
 
Det andra ärendet avsåg en fäktare, som efter en förlust gjort en coupé med vapnet 
mot sin fot med sådan kraft att klingan gick av. Inte heller i detta ärende fann 
disciplinnämnden skäl att utdöma straff utöver det svarta kort som domaren utdelat.  
 
Utöver dessa ärenden har det kommit till disciplinnämndens kännedom att svarta 
kort utdelats vid ytterligare två tävlingar. Dessa svarta kort har emellertid inte 
redovisats till disciplinnämnden, varför ytterligare bestraffning utöver följderna i 
pågående tävling inte kunnat prövas av disciplinnämnden.   
 
Då det enl. SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) O.6.3  åligger överdomare att senast 
inom två dagar efter en tävling rapportera allvarliga disciplinära förseelser och svarta 
kort till disciplinnämnden är det anmärkningsvärt att sådana rapporter inte 
redovisats enligt TB. 
 
Det har också under året diskuterats om en fäktare/ledare kan överklaga en domares 
beslut om svart kort till disciplinnämnden. Disciplinnämnden har härvid redovisat 
att nämnden enbart är ett bestraffningsorgan och inte överprövar domares beslut. 
 

Inför Riksidrottsmötet 2015 
 
Riksidrottsmötet med RF- och SISU-stämmorna arrangeras den sista helgen i maj 
2015.  
 
Svenska Fäktförbundet har skrivit två motioner till RF-stämman. 
 
En har 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;  
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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 har också, tillsammans med Bågskytteförbundet, Mångkampsförbundet, 
Sportdykarförbundet, Taekwondoförbundet och Varpaförbundet, nominerat Svenska 
Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren till ordförande i Riksidrottsförbundet/ 
Riksidrottsstyrelsen. 
 

Internationellt engagemang 
 
Europeiska Fäktkonfederationen (EFC) 
 
Kongressen genomfördes den 6 juni i Strasbourg, Frankrike. 
Lars Liljegren, Pierre Thullberg och Ana Valero-Collantes representerade Svenska 
Fäktförbundet. Ana är också ledamot i EFC:s exekutivkommitté. 
 
Under EM, som arrangerades samtidigt, fanns också en svensk representant i 
projektet för volontärer som FIE/EFC genomförde under EM. Jan Hoffmann från 
Örebro blev antagen av EFC. SvFF fick stimulansbidrag från RF för att kunna 
genomföra detta. 
 
Under U23-EM som arrangerades i Tbilisi, Georgien, var Stefan Clausen SEMI-
delegat tillsammans med Ivan Kovakin, Ryssland. 
 
Nordiska Fäktunionen (NFU) 
 
NFU kongress genomfördes i Tallin den 26 september. Ana Valero-Collantes 
representerade Svenska Fäktförbundet. 
 
Samarbetet mellan de nordiska landen har blivit allt mer konstruktivt och långsiktigt.  
 
Förutom beslut om datum för kommande tävlingar pågår en dialog om bl.a. var och 
hur NM-tävlingarna bör organiseras i framtiden. Vidare diskuteras läger i samband 
med NM för juniorer och kadetter, där det kan finnas möjligheter till stöd från FIE:s 
fonder. En annan viktig fråga är om och hur de nordiska länderna kan samverka inför 
FIE:s valkongress i november – december 2016. 
 
FIE:s kongress i Rom 
 
FIE kongress arrangerades i Rom den 21-22 november. 
 
Lars Liljegren, Ana Valero-Collantes och Pierre Thullberg var representanter från 
Svenska Fäktförbundet. Även förbundets tidigare vice ordförande Per Palmström var 
på plats som ledamot i FIE:s juridiska kommission. Per Thullberg är ledamot i FIE:s 
reglementskommission. 
 
SvFF lämnade in tre motioner till årets kongress. Två av dem gick vidare för 
bearbetning i en arbetsgrupp, som ska återkomma med förslag inom de närmaste 
åren. 
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En motion gick igenom under kongressen. 
 
Nomineringar till FIE:s ”Hall of Fame” har gjorts. Dock blev inga svenska invalda 
under 2014. 
 
Stimulansbidrag från RF 
 
Svenska Fäktförbundet har hos RF sökt särskilda medel för det internationella 
arbetet, vilket gav möjlighet att delta i det utbildningsprogram för volontärer, som 
skapats på initiativ av Europeiska Fäktkonfederationen.  Jan Hoffman från 
Wadköpings FF kunde därigenom delta som praktikant i organisationen för senior-
EM i Strasbourg.  
 
Styrelsen vill tack för detta välkomna bidrag som gjort det möjligt för SvFF att 
fortsätta bevara kontinuiteten i arbetet med kompetenshöjning av svenska ledare. 
 
Nordic Leadership Education I  
 
Ana Valero-Collantes deltog under 2014 på en utbildning, arrangerad och bekostad 
av RF. 
 
Syftet med utbildningen är att öka den svenska representationen i internationella 
organ. En gemensam nordisk utbildning för internationella representanter är ett steg 
mot en närmare nordisk samverkan, men också en del i att stärka 
Riksidrottsförbundets internationella arbete.  
 
Från Sverige deltog sju personer son representerade olika förbund. Utbildning 
genomfördes under ett års tid.  
 

PR och informationsverksamhet 
 
Svenska Fäktförbundets hemsida fencing.se har gjorts om i grunden. Det gäller 
design, struktur och bildval. 
 
Aktiviteten på facebook och twitter har ökat kraftigt och varit mycket uppskattad. 
 
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. 
 
En journalistträff i samband med SAF-pokalen i januari 2014 var mycket uppskattad.  
 
Sponsorer 
 
Det är glädjande att ett treårigt avtal, med start 2014, med Ekman och Sjögren AB 
har tecknats under året. Stödet från företaget syftar till att stödja kvalificeringen av 
ett svenskt damvärjlag till OS i Rio de Janeiro 2016. 
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Kalendergruppen 

Kalendergruppen, som ombildades under hösten 2014, ansvarar för att Svenska 
Fäktförbundets mål inom den svenska tävlingsverksamheten förverkligas. 
 
Gruppen är styrelsens organ för kalender, anmälningssystem, resultathantering, 
rankingsystem etc. I detta syfte ska kalendergruppen:  

1. leda, utveckla och samordna planeringen av tävlingar i Sverige i kontakt med 
tävlingsarrangörer, distrikt och föreningar; 

2. följa upp bland annat genomförandet av tävlingar, resultatrapportering, licens- 
och tävlingsadministrativa system, arkivering med mera så att SvFF:s 
tävlingsbestämmelser, andra regelverk samt det som i övrigt följer av SvFF:s 
beslut förverkligas;  

3. ansvara för tillämpningen av samt lämna förslag till utveckling av SvFF:s 
regelverk inom tävlingsverksamheten för de delar som inte ingår i 
Domarkommissionens eller Disciplinnämndens kompetens;  

4. upprätta en treårsplan som uppdateras årligen för arrangemang av svenska 
mästerskap; 

5. senast 12 månader innan genomförande skriva avtal med arrangören av svenskt 
mästerskap;  

6. fastställa en preliminär kalender för kommande säsong senast 20 december året 
före; 

7. fastställa en definitiv kalender för svenska tävlingar enligt vilken lokaler kan 
definitivbokas senast den 1 februari inför kommande säsong;  

8. fastställa en total kalender med samtliga tävlingar, nationella och internationella, 
som är av intresse för svenska fäktare senast den 15 maj eller så snart möjligt efter 
detta datum; 

9. ansvara för de av Svenska Fäktförbundets rankinglistor som inte faller under 
styrelsens landslagskommitt ; 

10. ansvara för att den totala kalendern publiceras och att tävlingarna och 
rankingsystemen införs i SvFF:s system för kalender, tävlingsanmälan, 
resultatrapportering och ranking; 

11. samverka med SvFF:s internationella verksamhet i frågor om tävlingar som 
arrangeras av NFU, EFC och FIE samt med Domarkommissionen och TB-
ansvariga om behov föreligger; 

12. fördela  asterstatus i enlighet med reglerna för  asters;  
13. ansvara för reglerna för  asterssystemet samt föreslå ändringar av dessa för 

Svenska Fäktförbundets styrelse samt medverka till att utveckla Mastersserien i 
enlighet med Svenska Fäktförbundets intentioner. 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 

På nya fencing.se har automatiska kopplingar till Ophardtsystemet skapats. 
Ophardtsystemet hanterar tävlingsanmälningar, resultat och poänglistor inom svensk 
fäktning. I princip läggs ingen tävlingsinformation in i kalendern på fencing.se. Den 
hämtas istället från Ophardt för att undvika onödigt dubbelarbete. 
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Genom direktlänkar kan aktiva och tävlingsadministratörer hitta 
anmälningsfunktioner och dokumentation för varje tävling, så snart den har blivit 
tillgänglig. 
 
Under senare delen av året påbörjades utvecklingen av funktionaliteter för att 
hantera domare med målet att ha ett fungerande system i god tid till säsongen 2015-
16. 

Belöningar 

Under 2014 antog styrelsen ett nytt Belöningsreglemente för SvFF. Under året 
delades följande utmärkelser ut: 
 
Kungl. Förtjänstmedalj i guld 
Hans Wahl, YFK 
 
Kungl. Förtjänstmedalj i silver 
Christian Edling, avgående förbundsstyrelseledamot 
Lars Liljegren, förbundsordförande sedan 2001 
Peråke Wiberg, avgående förbundsstyrelseledamot 
 
SvFF:s förtjänstmedalj i guld  
Carl Bernadotte, DIF 
Gerth Bradley, Dalregementet  
Anna-Karin Börjesson, YFK 
Fredrik Eriksson, FFF 
Kjell Gabrielsson, VAFF 
Sören Johansson, BFK 
Sergej Miltchakov, Scar 
Peter Nilsson, YFK 
 
SvFF:s förtjänstmedalj i silver  
Jonas Eklund, MF19 
 
SvFF:s förtjänstmedalj i brons  
Martin Roth Kronwall, Göteborgs FK 
 
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet har också beslutat följande: 
 
Bältesspännaren för bästa prestation under 2014 
Linus Islas Flygare, Uppsala FF 
 
Utmärkelsen delas ut efter årsskiftet 2014/2015. 
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse 
 
Se särskild bilaga. 
 

Revisionsberättelse 
 
Se särskild bilaga 
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Valberedningens förslag inför 2015 års förbundsmöte 
 
Ordförande för en tid av ett år 
 
Lars Liljegren Omval 
 
Fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
 
Lars Peterstrand Nyval 
Ulrika Tranaeus Nyval 
Lennart Åström Omval 
Henning Österberg Omval 
 
Revisorer (ett år) 
 
Stefan Norell Omval 
Michael Nilsson Nyval 
 
Revisorssuppleanter (ett år) 
 
Micael Schultze (för Stefan Norell) Nyval 
Esa Kangas (för Michael Nilsson) 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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Fäktningen inför framtiden  
- reviderat avsnitt om ungdomsfäktningen 

 
Styrelsen vill här nedanför dels beskriva bakgrunden till förslaget till reviderat 
avsnitt, dels lämna det konkreta förslaget, där förändringar framträder tydligt i 
jämförelse med de nuvarande formuleringarna. 
 

Bakgrunden 
 
Fäktningen inför framtiden 
 
I förordet till programmet ”Fäktningen inför framtiden” skrev styrelsen följande inför 
förbundsmötet 2014: 
 
”Vidare kommer ungdomsfrågorna att stå i centrum för förbundets diskussion 
under 2014, bl.a. med anledning av den enkät som genomförts och som bl.a. 
besvarar frågan varför barn och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med 
fäktning. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer att lämnas till förbundsmötet 2015 tillsammans med 
handlingsplanerna. Avsikten är att föreningar och SDF ska få underlag till ett 
remissarbete om dessa båda ämnen under hösten 2014.” 
 
Remissmaterial hösten 2014 
 
Under tiden 1 november – 31 december 2014 fanns ett remissmaterial om 
ungdomsfrågorna hos föreningar och SDF (se även ovan). Det skedde efter att 
Svenska Fäktförbundet hade gjort en omfattande enkät om ungdomsfäktningen samt 
behandlat frågan speciellt vid verksamhetskonferensen under årsmöteshelgen på 
våren 2014. 
 
Materialet inleddes med den målbild för ungdomsfäktningen som finns i programmet 
”Fäktningen inför framtiden:” 
 
”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.” 
 
Därefter redovisades den enkät som gjordes i Svenska Fäktförbundet under 2013. 
 
Uppgiften i remissen var i första hand att diskutera vad föreningar, SDF och förbund 
kan göra för att komma tillrätta med alla de orsaker till ”avhopp” som nämndes i 
enkätsvaren? Vad kan t.ex. göras för att: 
 
- göra det enklare för barn och ungdomar att kombinera idrottssatsning med 

studier i grundskolan? 
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- förändra tävlingsformerna, så att allt fler fäktare får fäkta fler matcher, och så att 
tävlingarna i större utsträckning blir en positiv upplevelse för alla barn och 
ungdomar? 

 
- hålla nere kostnaderna för träning och tävling? 
 
Remissvaren 
 
Vid remisstidens slut den 31 december 2014 hade remisser kommit in från 
 
Stockholms Fäktförbund 
Föreningen för Fäktkonstens Främjande 
Uppsala Fäktning 
Peter Gustafsson, C4 
Conny Pihl, Uppsala Fäktning 
 
Arbetsgrupp efter förbundsmötet 
 
Styrelsen föreslår i verksamhetsplanen, att en arbetsgrupp tillsätts för att bearbeta ett 
antal förslag om ungdomsfäktningen. I verksamhetsplanen beskrivs, att gruppen bl.a. 
ska gå igenom de remisser som har kommit in om ungdomsfäktningen för att där 
hitta ytterligare impulser till verksamhetsplanen 2016. 
 
Här nedanför redovisas kortfattat remissinstansernas synpunkter på de mer 
principiella frågorna.  
 
Allmänna synpunkter 
 
De som lämnat remisser är positiva till att Svenska Fäktförbundet gör en kraftig 
satsning på diskussion om ungdomsfäktningens svåra frågor.  
 
Målbilden 
 
Uppsala Fäktning föreslår en förändring av målbilden för ungdomsfäktningen. Det 
bör inte göras, då kraven på mer konkreta mål ställs i besluten om nyckeltal för 
Svenska Fäktförbundet. 
 
Fler regionala tävlingar 
 
Programmets formuleringar om fler regionala tävlingar för att bl.a. hålla tillbaka 
kostnaderna får starkt stöd i remisserna. De är också naturliga plattformar före 
fäktarnas introduktion i Mastersserien. 
 
Uppsala Fäktning poängterar, att  asters bör utvecklas med ”så många klasser som 
möjligt vid varje tävlingstillfälle.”  ånga åldersklasser vid varje tävling ökar 
gemenskapen, anser föreningen. 
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Flera läger på lokal, regional och nationell nivå 
 
Detta får starkt stöd i remisserna. Stockholms Fäktförbund berättar om det egna 
höstlovslägret och talar om vikten av att ha gemensamma läger för de olika 
vapenslagen. 
 
Domarutbildning  
 
Domarutbildningen har enligt Stockholms Fäktförbund stor betydelse för 
ungdomsfäktningen. Den stärker banden till fäktningen både för ungdomar och för 
deras föräldrar. 
 
Allsidig träning 
 
Allsidig träning poängteras i flera remissvar. Conny Pihl rekommenderar t.o.m. att 
fäktföreningar bör förvandlas till mångkampsföreningar. 
 
”Teamkänsla” 
 
Teamkänsla och laganda är begrepp som återkommer ofta. ”Att ha roligt 
tillsammans, både på fäktträningen, tävlingarna och privat” medverkar till att behålla 
unga fäktare, skriver FFF. Fäktsalen kan bli en positiv ”fritidsgård”. 
 
Att kombinera fäktning och utbildning 
 
Stödet är starkt för att föreningarna ska engagera sig mer i denna fråga, både i 
grundskolan och i gymnasiet. Det kan ske genom t.ex. tyst läxläsningsrum och 
organiserad läxhjälp. Enkla och prisvärda mellanmål skulle också underlätta 
kombinationen. 
 
Hålla tillbaka kostnaderna 
 
Samordnade resor och inköp av utrustning håller nere kostnaderna. Detsamma gäller 
tävlingar med många åldersklasser, som underlättar samåkning, sprider 
ledarkostnaderna och möjliggör billigt boende. 
 
Samtidigt poängterar flera, att det är viktigt med tävlingar utanför föreningen och 
hemorten. Uppsala tar upp frågorna om att lägga större vikt vid Masters och mindre 
vid internationella tävlingar i uttagningssystemet. Även möjligheten att räkna bort 
poäng från tävlingar som ligger längst bort kan prövas, enligt Uppsala Fäktning. 
 
Nya tävlingsformer 
 
Enigheten är total om att nya tävlingsformer för de unga behövs. Hela 
remissmaterialet från Peter Gustafsson (C4) innehåller detaljerade skisser m.m. av 
hur en helt annorlunda tävling kan organiseras. Hörnstenarna i dessa nya 
tävlingsformer bör enligt remisserna vara att alla fäktare får fäkta så mycket som 
möjligt mot så jämnt motstånd som möjligt. 
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Masters 
 
Vid förbundsmötet 2014 förekom en längre diskussion om Mastersserien. Den 
handlade om behovet av att minska eller utöka antalet tävlingar. Under året har 
några tävlingar tagits bort ur Mastersserien. I remissen om ungdomsfäktningen 
föreslår bl.a. Uppsala Fäktning att antalet klasser bör öka i varje tävling. 
 
Det är olyckligt att i ett program, som ska vara aktuellt under många år, skriva in 
principer för denna viktiga tävling. Förbundsmöten och styrelse bör ha 
handlingsfrihet att göra viktiga val om Masters, t.ex. antalet tävlingar samt antalet 
klasser i varje tävling. Liknande formuleringar bör därför strykas ur programmet 
”Fäktningen inför framtiden”. 
 
Arbetsgrupp för en bättre ungdomsfäktning 
 
Styrelsen kommer efter förbundsmötet att tillsätta en särskild arbetsgrupp, vars 
främsta uppgift blir att skapa förankring för och, efter beslut i förbundsstyrelsen, ge 
stöd för att genomföra de åtgärder, som blir en följd av revideringen av 
ungdomsavsnittet. 
 
Med anledning av remissen föreslås nedan ett antal förändringar i programmet 
”Fäktningen inför framtiden, ” avsnittet om ungdomsfäktningen. Detta handlar 
naturligtvis om principiellt viktiga tillägg eller förändringar. 
 
Förändringar och förankring 
 
En studie av nuvarande avsnitt ger vid handen, att endast få förändringar behöver 
göras. Viktigare än att ändra alltför mycket i programmet är att få förankring för de 
åtgärder som redan finns beskrivna, så att förbund, SDF och föreningar tillsammans 
skapar en ungdomsfäktning, där allt fler ungdomar kommer med och stannar kvar 
långt upp i åldrarna. 
 
Tre avsnitt från kapitlet ”Tävlingsverksamhet” redovisas också nedan, då de handlar 
om barn och ungdomar. 
 
Konkreta planer kommer att presenteras inför 2016 efter bl.a. regionala konferenser 
under våren 2015. 
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Ungdomsfäktningen – förslag till förändringar av programmets text 

 
Här nedanför redovisas förbundsstyrelsens förslag till förändringar av den nuvarande 
texten i programmet ”Fäktningen inför framtiden”, som inleds med målbilden.  
 
Förändringar redovisas inom rutor. 
 

 
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. 

 
Föreningarna – öppna för alla 
 
Fäktningen skall vara en motionsform för ungdomar oavsett kön eller bakgrund. Den 
ska ge alla ungdomar en möjlighet att, efter individens ambitioner och behov, 
utvecklas såväl fysiskt som mentalt.  
 
I föreningarna ska alla känna sig välkomna. Verksamheten måste spegla att barn och 
ungdomar har olika ambitioner.  
 
Från minior till junior 
 
Med ungdomar menar svensk fäktning barn och ungdomar upp till och med 19 år, 
dvs. i fäktklasser från miniorer och yngre ungdomar över äldre ungdomar och 
kadetter till och med juniorer. 
 
Tävlingar finns för ungdomar i alla åldrar men har i de lägre åldrarna mindre 
betydelse. De ska utformas, så att deltagarna inspireras att fortsätta sin utveckling.  
 
Flera lokala och regionala tävlingar för miniorer och yngre ungdom bör arrangeras 
för att bl.a. begränsa kostnaderna för deltagande. 
 
I de äldre klasserna, kadetter och juniorer, introduceras elitsatsningar (målmedveten 
och långsiktig satsning för de som vill satsa mot högre mål) och utvecklas till en 
naturlig del av tävlingsverksamheten, samtidigt som möjligheten och utrymmet ska 
finnas även för fäktning på andra nivåer. 
 
Ungdomar, som på eget initiativ vill öka träningsintensiteten och antalet tävlingar, 
ska kunna ges utrymme för detta under ansvarsfull ledning. Det innebär att för 
ungdomar i åldrarna 13 – 14 år kan mer systematisk träning introduceras som början 
på en framtida elitsatsning, om de själva är intresserade av detta. 
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Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa beskriver vilka kunskaper och egenskaper 
en fäktare bör ta till sig på vägen från nybörjare till elitfäktare. Det finns inga 
genvägar till visionens formulering ”en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 

 
Grunden för föreningsarbetet är att det finns utrymme för de ungdomar som vill ha 
fäktning som en rolig sport och motionsform och som senare kanske vill starta en 
mer elitbetonad träning och tävling. 
 
I bägge fallen ska kontinuitet och långsiktigt satsande uppmuntras. 
 
Kompetenta ungdomsledare 
 
Arbetet ska ske med ledare med goda kunskaper om barns och ungdomars 
individuella motoriska och psykologiska utveckling. Svenska Fäktförbundets 
utbildningar ger en god grund för att också förbättra kunskaperna om pedagogik och 
fäktningens teknik. Kompetenta ledare är grunden för en god utveckling i 
ungdomsidrotten. 
 

Tillägg 
 
Lagkänsla, glädje och allsidig träning medverkar till att öka och behålla intresset för 
fäktning. 
 

 
Att behålla ungdomarna i föreningen 
 
Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete skall vara att skapa förutsättningar för att 
få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska seniorfäktare 
i världsklass. 
 
Viktiga åtgärder för att stimulera ungdomarna och att behålla dem allt högre upp i 
åldrarna är bl.a. följande: 
 

 Flera tävlingar på regional nivå för att också bl.a. hålla tillbaka kostnaderna 
 

Tillägg 

 Förändrade tävlingsformer, så att alla barn och ungdomar får fäkta mycket mot så 
jämnt motstånd som möjligt. 

 

 

 Flera läger på lokal, regional och nationell nivå.  
 

 
Tillägg 
Så ofta som möjligt bör barn och ungdomar samlas över vapengränserna. 
 

 

Stryks ur programmet, men behålls i årliga verksamhetsplanen tills vidare 

 ”Fäktmärken” som visar utvecklingen av fäktkunskaperna 
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 Föräldraengagemang – att föreningarna kan ge föräldrarna förståelse för fäktning 
och för ungdomsidrottens svåra frågor, så att de stimulerar sina barn och 
ungdomar att fortsätta med fäktningen. Självklart bör föräldrarna också erbjudas 
möjligheten att bli välutbildade föreningsledare, t.ex. domare. Därmed ökar 
kunskapen i föreningen. Det långsiktiga ledarskapet uppmuntras. 

 Genom Svenska Fäktförbundets gedigna ungdomsledarutbildning kan allt fler få 
kunskap om hur barn och ungdomar utvecklas och vad som kan göras för att de 
ska fortsätta med fäktningen. Utbildning är också en sporre för ungdomar att vara 
kvar i fäktningen. 

 Bättre information om landslagsfäktarnas aktiviteter.  Att visa upp goda 
föredömen 

 

 
Tillägg 
 

 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. 

 

 Aktivt stödja ungdomar som vill satsa på fäktsporten att söka sig till ett 
fäktgymnasium för att lättare kunna kombinera fäktning och studier. 

 

 Särskilt diskussions- och idéforum på Svenska Fäktförbundets hemsida, där goda 
exempel från ungdomsidrotten kan skildras 

 

 
 
Tidigare lydelse 
 
Under 2014 genomförs ett arbete bl.a. för 
att få reda på varför barn och ungdomar 
slutat med fäktningen.  Därefter 
utarbetas ett förslag till nytt avsnitt i 
programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”. Efter en remiss inom svensk 
fäktning under hösten 2014 antas ett nytt 
avsnitt om ungdomsfäktningen vid 
förbundsmötet på våren 2015 
 

Föreslagen lydelse 
 
Stryks. 

 
Tävlingsverksamhet 
 
Under rubriken ”Tävlingsverksamhet” i programmet finns följande formuleringar om 
ungdomsfäktningen. 
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Rolig och spännande 
 
Både unga och äldre fäktare måste ha möjlighet till roliga tävlingar och många och 
spännande utmaningar. Därmed kan fäktningen alltmer bli ett livslångt 
idrottsintresse. 
 
Fler regionala tävlingar 
 
Erfarenheterna av regionala barn- och ungdomstävlingar är goda. Varje region bör 
därför arrangera breda barn- och ungdomstävlingar, så att allt fler yngre fäktare kan 
få delta nära hemorten, inte minst som en kompensation för det minskade antalet 
Masterstävlingar. Därmed sparar svensk fäktning både tid och pengar. 
 
Tidigare lydelse 
 
Masters – färre och vassare 
 
Masterstävlingarna för ungdomarna är 
grunden för framtida internationellt 
deltagande. Kvaliteten på tävlingarna bör 
höjas, vilket förutsätter att kraven på 
arrangörerna också ökar. Antalet 
Masterstävlingar bör minska, dels för att 
hålla tillbaka tävlingskostnaderna för 
föräldrarna, dels för att öka antalet 
tävlande i varje klass vid varje tävling. 
 

Föreslagen lydelse 
 
Avsnittet stryks 
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Fäktningen inför framtiden 
– handlingsplaner 
 
Bakgrund 
 
Förbundsmötet 2014 antog programmet ”Fäktningen inför framtiden” efter en bred 
remissverksamhet. 
 
I förordet till programförslaget skrev styrelsen följande: 
 
”Efter förbundsmötet 2014 avser styrelsen att ta initiativ till en diskussion om 
handlingsplaner, som visar hur förbund, SDF och föreningar i samverkan kan 
förverkliga programmet.” 
 
Remiss om handlingsplaner 
 
Ett remissmaterial med förslag till handlingsplaner behandlades av föreningar och 
SDF under tiden 21 september – 15 november. Remissen besvarades av följande 
organisationer: 
 
FK Aramis 
Dalregementets IF 
En Garde Fäktförening, Solna 
Föreningen för Fäktkonstens Främjande 
Kalmar Fäktklubb 

Linköpings Fäktklubb 
MFF Gripen, Malmö 
Västsvenska Fäktförbundet 
Wadköpings Fäktförening 

 
Det allmänna omdömet är att förslagen i stort sett är bra. Ett antal kompletteringar 
eller önskemål om förändringar finns. Några remissinstanser anser också att ett antal 
ytterligare åtgärder krävs, ofta i form av mer detaljerade handlingsplaner. 
 
Nedan kommenteras några förslag till förändringar. 
 
Flera remissinstanser har betonat de ekonomiska svårigheterna för föreningarna att 
t.ex. betala domare. Alla liknande krav på ökat ekonomiskt stöd har uteslutits i det 
här dokumentet. Dessa får behandlas under förbundsmötets behandling av budgeten. 
 
Vidare förekommer en mängd tillägg, som innebär att göra de korta planerna i 
spalterna längre genom att bl.a. berätta tips om hur något kan utföras. Dessa tillägg 
har oftast inte tagits med, då själva programtexten redan innehåller den typen av tips 
m.m.   
 
Sammanhållen verksamhetsplanering 
 
I förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 redovisas de åtgärder som 
behöver göras på förbundsnivå under de närmaste åren för att programmet 
”Fäktningen inför framtiden” ska kunna förverkligas. 
 
I denna handling är förbundets planer identiska med de i verksamhetsplanen. 
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Men framgång förutsätter, att samtliga organisationsled inom Svenska 
Fäktförbundet, förbund, SDF och föreningar, arbetar mot samma mål och genomför 
aktiviteter som stödjer varandra. 
 
Förbundsmötet beslutar om vilka åtgärder som förbundet ska genomföra, samtidigt 
som förbundsmötet genom beslut om budgeten tar ställning till hur mycket 
ekonomiska resurser som ska användas för olika ändamål. 
 
Det är en styrka för Svenska Fäktförbundet, om förbundsmötet också anger de 
riktlinjer som SDF:s och föreningarnas verksamhet bör bedrivas efter. Dessa 
riktlinjer finns redovisade i bilagan tillsammans med förbundets aktiviteter. 
 
Efter förbundsmötets principbeslut om föreningarnas verksamhetsplaner avser 
styrelsen att skicka ut ett material till föreningarna för att underlätta arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Detta material kommer också att diskuteras vid de 
regionala konferenser som kommer att hållas under våren, då i första hand frågor om 
ungdomsfäktningen kommer att stå i centrum. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsmötet har tidigare under mötet fattat beslut om verksamhetsplanen för 
förbundet. Det beslutet omfattar bl.a. de åtgärder som nu redovisas i den vänstra 
spalten.  
 
Under denna punkt på dagordningen är avsikten att förbundsmötet ska samtala om 
vilka åtgärder i SDF och föreningar som krävs för att de centrala åtgärderna, som 
tidigare beslutats, ska få stöd genom en verksamhet som också ska bedrivas i SDF och 
föreningar.  
 
Då förbundsmötet inte i detalj ska besluta om SDF:s och föreningarnas 
verksamhetsplaner är avsikten, att en diskussion ska förekomma om det här sättet att 
arbeta med en gemensam och sammanhållen verksamhetsplanering. 
 
Styrelsen kommer senare under våren att ge SDF och föreningarna stöd i 
verksamhetsplaneringen genom ett material som utgår ifrån de åtgärder som nu 
redovisas i spalterna för SDF och föreningar. I det materialet arbetas också in de 
förändringar som kan bli följden av förbundsmötets tidigare beslut om 
verksamhetsplan och budget. Även de beslutade nyckeltalen skrivs in för att 
stimulera föreningarna att ta sitt ansvar för förverkligandet av de målen. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
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. 
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Handlingsplaner, föreningsutveckling  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF (ombud fäktning) Åtgärder i föreningarna 

 
”Fäktningen inför framtiden” – rubrik på 
fencing.se med målen, nyckeltalen och 
handlingsplanerna. 
 
Ansvarig utses i förbundsstyrelsen för 
föreningsutveckling. I arbetet ingår bl.a. 
att följa utvecklingen i SDF och 
föreningar, förmedla stöd till svagare 
föreningar samt initiera en sammanhållen 
verksamhetsplanering i SDF och 
föreningar (skisser till 
verksamhetsplaner). 
 
Säkerställa att ombud fäktning finns och 
engageras i varje RF-distrikt, som inte 
omfattas av fäktningens SDF. 
 
Särskilda insatser för att stimulera 
samverkan mellan föreningar, där SDF 
saknas, t.ex. i Norrland. 
 
Ökad kraft i utbildningen av kvalificerade 
tränare (se vidare under utbildning) 
 
Genomlysning av ekonomin i förbund och 
föreningar och förslag till åtgärder för att 
försöka hålla tillbaka kostnaderna 
(arbetsgrupp). 

Stödja samverkan mellan föreningarna för 
att bl.a. ge impulser till konkreta 
verksamhetsplaner, så att programmet 
”Fäktningen inför framtiden” blir 
verklighet genom samordnade insatser i 
förbund, SDF och föreningar. 
 
Närvaro för SDF och ombud fäktning vid 
RF-distriktens stämmor.  
 
 
 
 
I samråd med föreningarna säkerställa att 
t.ex. statistik över lokalt aktivitetsstöd 
m.m. lämnas in till RF-distriktet som 
grund för landstingsstödet. 

Årlig verksamhetsplan utarbetas, där 
förbundets mål, verksamhetsplaner och 
nyckeltal följs upp. 
 
Rekryteringsinsatser minst en gång om 
året. 
 
En ansvarig för kommunkontakter och 
regelbundna träffar med tjänstemän och 
politiker (inbjudan till tävling och träning 
m.m.) 
 
 
Samtal med RF-distriktet om bl.a. stöd till 
anläggningar och materiel (Idrottslyftets 
regionala del). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion och beslut om hur 
kostnaderna för deltagarna kan hållas 
tillbaka. 
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Handlingsplaner, utbildning  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Central samverkan med SISU. 
 
Utbildningskalender på senvåren. 
 
Standardiserade utbildningar framställs. 
 
System för validering utarbetas. 
 
Uppdragsbeskrivning för 
utbildningsansvariga i föreningarna. 
 
 
Stöd för fäktgymnasier, central 
administration av dessa m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samverkan med SISU. Föreningsträffar 
med presentation av kurser och material. 
Dialog med förbundets ansvariga och ev. 
centralt deltagande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiera en diskussion om fler 
fäktgymnasier i samverkan med 
föreningarna. 
 

 
Regelbunden dialog med SISU regionalt 
och lokalt om möjligheter till olika former 
av stöd för utbildningsinsatser i 
föreningen. 
 
 
Utbildningsansvarig utses i styrelsen. 
Utbildningsregister och plan för varje 
aktiv ledare. 
 
 
 
Pröva möjligheterna att starta 
fäktgymnasium på orten, alternativt i 
samverkan med andra föreningar på 
annan ort. 
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Handlingsplaner, ungdomsfäktningen 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, 
bl.a. med stöd från Idrottslyftet. 
 
Kraftfull satsning på Svenska 
Fäktförbundets 
ungdomsledarutbildningar. 
 
Aktuella skildringar av landslagsfäktarnas 
vardag och tävlingar på hemsidan och 
facebook. 
 
Revidering av reglerna för fäktmärken. 
Nya fäktmärken.  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fler regionala ungdomstävlingar och 
läger. 
 
Stöd och rekrytering till förbundets 
ungdomsledarutbildningar. 

 
Fler lokala läger och engagemang i 
regionala läger och tävlingar. 
 
Rekrytering av föräldrar och fäktare till 
ungdomsledarutbildningarna. 
 
Pröva möjligheterna för barn och 
ungdomar att kombinera utbildningen 
med fäktningen genom bl.a. 
läxläsningsrum, läxhjälp och mellanmål. 
 
PR för fäktmärken och möjligheterna att 
erövra dem i föreningen.  
 
Uppmuntra och premiera lyckade insatser 
både på pisten och utanför genom t.ex. 
Hall of fame. Premiera också Fair play. 
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Handlingsplaner, tävlingsverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Plan för antalet Masterstävlingar och 
bedömning av olika arrangörers 
möjligheter att leva upp till bl.a. 
kvalitetskraven (antalet egna domare ett 
kriterium, enl. avsnittet om domarna 
nedan). 
 
Instruktioner för SM-tävlingar utarbetas. 
 
Handbok för tävlingsarrangörer 
utarbetas. 
 
Kurs för tävlingsarrangörer (obligatorisk 
för bl.a. SM- och Mastersarrangörer).  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planera och genomföra 
distriktsmästerskap. 
 
Fler regionala ungdomstävlingar och 
läger. 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagande i kurs. 

 
Stark lojalitet mot förbundets anvisningar 
för bl.a. Masters- och SM-tävlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagande i kurs för arrangörer. 
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Handlingsplaner, landslagsverksamheten 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Program för läger, utbildning och 
tävlingar. 
 
Läger som samlar fäktarna i olika 
åldersklasser bl.a. för att låta de yngre 
stimuleras av de äldre och allra bästa. 
 
Särskilda planer för landslagen i 
samverkan med SOK. 
 
Skapa en miljö för utveckling och 
utbildning av tränarna, bl.a. genom 
konferenser och en portal för utveckling 
(”digital mötesplats”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiera samlingar med tränare. 
Gemensam träning med t.ex. de bästa 
juniorerna och kadetterna från flera 
föreningar. 

 
 
 
 
Obligatorisk närvaro för de tränare som 
bjuds in till läger och konferenser. 
 
 
 
 
 
PR och information om portalen. 
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Handlingsplaner, jämlikhet och jämställdhet 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Inslag vid förbundsmötet och 
verksamhetskonferenser. Krönikor på 
hemsidan. 
 
 
Dialog med valberedningen. 
 
 
 
Föreningsenkät om andelen kvinnor samt 
årlig uppföljning och redovisning. 
 
Särskilt arbete med handlingsplaner för 
att förbättra rekryteringen av flickor och 
av kvinnliga tränare. 
 
Betoning av hela arbetet för jämlikhet, 
inte endast mellan könen, i tal och skrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 

 
Samtal om Svenska Fäktförbundet 
värderingar vid träffar med fäktare och 
föräldrar (Programmet ”Fäktningen inför 
framtiden.”) 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 
Svar på föreningsenkät. 
 
 
Särskilt fokus på rekrytering av flickor. 
Särskild uppmärksamhet på barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund. 
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Handlingsplaner, självfinansiering, PR och information  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till Svenska 
Fäktförbundet samt aktiva 
motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
Ambitionen att teckna sponsoravtal som 
också omfattar möjligheter för 
föreningarna. 
 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar SDF samt aktiva 
motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
 
 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till föreningen 
samt aktiva motprestationer som ger 
offentlig uppmärksamhet. 
 
 
Ev. motprestationer och möjligheter som 
led i avtal som omfattar både central och 
lokal nivå. 
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Handlingsplaner, domarverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
 
 
Särskilda planer för att rekrytera fler 
kvinnliga domare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Planera och genomföra regionala 
domarutbildningar med särskilt fokus på 
kvinnliga domare. 
 

Samtal med föräldrar och fäktare om 
”domarkarriären”. 
 
Karläggning av intresset samt plan för 
rekrytering av nya domare och utbildning, 
både av nya och äldre domare. Särskilt 
fokus på fler kvinnliga domare. 
 
Tävlingsarrangörers ansvar för domarna 
(handbok för tävlingsarrangörer). 
 
Ökat ansvar för tävlingsarrangörer att 
utbilda egna domare.  
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Förslag till nyckeltal för 2019 

Svenska Fäktförbundet har under lång tid vid förbundsmöten fattat beslut om 
önskvärda nyckeltal. Nyckeltalen har valts, därför att de är utomordentligt avgörande 
för Svenska Fäktförbundets stöd från RF. I de allra flesta RF-distrikt är dessa 
nyckeltal också avgörande för RF-distriktets fördelning av landstingsstödet till SDF 
och till föreningar, där SDF saknas. 
 
Men det viktigaste skälet för de valda nyckeltalen är, att Svenska Fäktförbundet blir 
en starkare organisation, om antalet föreningar ökar liksom antalet medlemmar. 
Antalet licenser speglar tävlingsaktiviteten, liksom antalet deltagartillfällen, som ger 
stöd för lokalt aktivitetsstöd, speglar föreningarnas träningsaktivitet. Flera 
studietimmar ger också underlag för ökat stöd. Men ytterst handlar det om 
utbildning för att göra föreningar och förbund ännu starkare. 
 
Förbundsmötet 2014 beslutade med anledning av behandlingen av 
verksamhetsplanen för 2014 om följande nyckeltal för 2018 (högra spalten). 
 
I tabellen redovisas också utvecklingen under 2014, som utförligt kommenteras också 
i verksamhetsberättelsen för 2014. 
 

 
*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras på IdrottOnline. 

**) En beräkning, om höstens verksamhet 2014 ökar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet ökade. 

Kommentarer om de föreslagna nyckeltalen 
 
Antalet föreningar är oförändrat (52) under 2014. Det bör vara möjligt att öka dem 
t.ex. genom satsningar i Västernorrland.  
 
Antalet medlemmar och licenser ökade kraftigt. Antalet licenser ökade med 6 procent 
på ett år och med 12 procent mellan åren 2012 och 2014. Mellan 2013 och 2014 

 
 

2000 2010 2012 2013 2014 Mål 
2018 

Antal föreningar 
 

51 49 52 52 52 55 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 324 *) 4 087 4 938 5 500 

Antal licenser 
 

323 829 828 874 925 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
(7 – 20 år) 

 
94 000 
 11 000 

 
80 434 
10 282 

 
89 416 
10 903 

 
102 562 
   12 134  

 

106 700 

   12 620 

           **) 

 
120 00 
14 000 

Utbetalt belopp, kr 
 

 907 412 993 496 1 118 838   

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

909 2 365 2 422 1 410 3 000 



54 (59) 
 

skedde en stor ökning av antalet medlemmar. Det bör vara möjligt att fortsätta 
ökningen, bl.a. genom en ännu bättre uppföljning av medlemsantalet i IdrottOnline. 
 
En kraftig ökning av det lokala aktivitetsstödet har också skett sedan 2010.  
Totalt fick Svenska Fäktförbundets föreningar dela på 1 118 838 kronor i lokalt 
aktivitetsstöd under 2013. Motsvarande siffra under 2o10 var 907 412 kronor. 
 
Antalet studietimmar har minskat dramatiskt från 2 422 till 1 410. Förklaringen är till 
stor del skillnaderna i en enda förenings studieverksamhet, vilket redovisas i 
verksamhetsberättelsen. 
 
Om Svenska Fäktförbundets ambitioner, uttryckt genom nyckeltalen, ska kunna 
förverkligas måste föreningarna med den mest omfattande aktiviteten ta ett större 
ansvar också för studiearbetet. 
 
Förslag till nyckeltal för 2019 
 
Styrelsen föreslår följande nyckeltal för 2019.  
 
I tabellen redovisas också de mål för 2018, som beslutades av förbundsmötet 2014. 
 

 
*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras på IdrottOnline. 

**) En beräkning, om höstens verksamhet 2014 ökar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet ökade (+ 4). 

***) 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. 

 

 

2000 2010 2013 2014 Mål 

2018 

Mål 

2019 

 

Antal föreningar 

 

51 49 52 52 55 55 

Antal medlemmar 

 

2 900 4 324 4 087 *) 4 938 5 500 6 000 

Antal licenser 

 

323 829 874 925 1 000 1 200 

Lokalt aktivitetsstöd 

antalet deltagartillfällen 

antalet sammankomster 

(7 – 20 år) 

 

94 000 

 11 000 

 

80 434 

10 282 

 

102 562 

   12 134  

 

106 700 

   12 620 

**)   

 

120 000 

14 000 

 

125 000 

15 000 

Utbetalt belopp, kr 

 

 907 412 1 118 838 

***) 

   

Studietimmar i SISU-regi  80 

 

909 2 422 1 410 3 000 3 000 
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Lokalt aktivitetsstöd 
2013 – 2014 
 

Vid tiden för förbundsmötet 
finns inte någon redovisning 
från helåret 2014, endast för 
våren. Tendensen baseras på 
jämförelser mellan de båda 
vårsäsongerna. 

 Sammankomster Deltagartillfällen Tendens, 
delt. 
tillfällen 

   Våren 2013 Hösten 2013 Våren 

2014 
 

Våren 

2013 

Hösten 2013 Våren 

2014 

 

Fäktklubben Scaramouche Västernorrlands Idrottsförbund Örnsköldsvik 168 138 110 760 587 453  

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

Dalregementets Idrottsförening Dalarnas Idrottsförbund Falun 87 64 99 363 355 346  

Gävle Fäktförening Gästriklands Idrottsförbund Gävle 0 0 11 0 0 44  

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

KFUM Norrköping Östergötlands Idrottsförbund Norrköping 10 22 46 74 146 211  

Saltsjöbadens Idrottsförening Stockholms Idrottsförbund Nacka 0 42 78 0 318 470  

Stockholms Studenters Idrottsförening 

 

Stockholms Idrottsförbund Stockholm 0 0 0 0 0 0  

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

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

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

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

Halmstads Fäktsällskap Hallands Idrottsförbund Halmstad 51 32 41 403 273 374  

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

Ystads Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Ystad 85 76 63 494 377 367  

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

Ljungby Fäktklubb Smålands Idrottsförbund Ljungby 39 33 32 185 227 228  

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

Nyköpings Fäktklubb Södermanlands Idrottsförbund Nyköping 30 44 30 220 395 266  

Fäktklubben Athos Västergötlands Idrottsförbund Trollhättan 30 29 15 310 242 91  

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

Umeå Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Umeå 130 54 58 1149 718 714  

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

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

KFUM JKS Botkyrka Stockholms Idrottsförbund Stockholm 19 11 18 129 79 204  
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I 3 Sportklubb Örebro Läns Idrottsförbund Örebro 0 0 0 0 0 0  

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

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

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

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

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

Gotlands Fäktklubb Gotlands Idrottsförbund Gotland 182 171 228 2230 2131 3 804  

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

C4 Fäktklubb Skånes Idrottsförbund Kristianstad 40 30 36 188 137 160  

Jakobsbergs Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Stockholm 145 80 83 832 466 435  

Vallentuna Fäktklubb Stockholms Idrottsförbund Vallentuna 0 10 25 0 118 229  

Arvika Fäktklubb Värmlands Idrottsförbund Arvika 98 105 99 519 346 313  

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

Bodens Fäktklubb Norrbottens Idrottsförbund Boden 30 33 34 297 344 337  

Vilhelmina Fäktklubb Västerbottens Idrottsförbund Vilhelmina 17 10 0 90 44 0  

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

Idrottsföreningen Kusthöjden Västernorrlands Idrottsförbund Härnösand 33 31 0 183 389 0  

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

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

   6 696 5 438 6 279 55 453 47 109 57 648  

Summa 2013    12 134   102 562   
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Föreningarnas samarbete med SISU 2013 och 2014 

Förening 
 

Arrangemang Timmar 

 2013 2014 2013 2014 
Fäktklubben Chapman 1 2 1 6 
Dalregementets Idrottsförening 11 1 106 66 
Gotlands Fäktklubb 22 32 159 147 
Atheneskolans FS 0 0 0 0 
FK Scaramouche 0 0 0 0 
Umeå Fäktklubb 0 0 0 0 
Vilhelmina Fäktklubb 0 0 0 0 
Gävle Fäktförening 1 1 1 1 
Östersund-Frösö FK 0 6 0 17 
Bodens FK 0 5 0 27 
Fäktklubben Aramis 35 16 1 382 501 
Malmö Fäktförening Gripen 0 16 0 186 
Malmö Fäktklubb av 1919 26 19 333 48 
Ystads Fäktklubb 0 1 0 2 
C4 Fäktklubb 4 1 48 1 
Kalmar Fäktklubb 6 0 56 0 
Ljungby FK 0 0 0 0 
Lugi FF 0 0 0 0 
A6 Skytte- o Idrottsförening 6 5 54 60 
Växjö Allmänna Fäktförening 0 1 0 7 
Fören.för Fäktkonst. Främjande 14 2 74 10 
Jakobsbergs Fäktklubb 0 1 0 1 
En Garde Fäktförening Solna 8 0 35 0 
KFUM JKS Basket 3 1 6 35 
Djurgårdens IF Fäktförening 1 0 4 0 
Saltsjöbadens Idrottsförening 1 1 2 1 
Stockholms Allmänna Fäktförening 0 3 0 60 
Aktiv Ungdom Lidingö 0 0 0 0 
KFUM JKS Botkyrka 1 0 1 0 
KFUM Gnesta Fäktgille 0 0 0 0 
SSIF 0 0 0 0 
Upplands Väsby FK 0 0 0 0 
Vallentuna FK 0 0 0 0 
Ängby Fäktklubb 1 2 1 62 
Stockholms Fäktförbund 0 1 0 2 
Nyköpings Fäktklubb 1 1 12 1 
Värjan – Eskilstuna Fäktklubb 0 8 0 19 
Köpings FK 0 0 0 0 
Västerås FK 0 0 0 0 
Uppsala Fäktförening 0 1 0 1 
I 2 Idrottsförening 2 0 29 0 
Arvika Fäktklubb 7 2 13 45 
Allez Fäktförening, Göteborg 0 0 0 0 
FK Athos 0 0 0 0 
Försvarets FK 0 0 0 0 
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Göteborgs Fäktklubb 1 0 2 0 
Halmstad Garnison 0 0 0 0 
Halmstads FS 0 0 0 0 
Kungsbacka FK 0 0 0 0 
P4 0 0 0 0 
Idrottsföreningen Kusthöjden 1 1 2 4 
Wadköpings Fäktförening 20 12 89 76 
KFUM Norrköping 0 7 0 8 
Linköpings Fäktklubb 1 8 12 16 

     
Summa 174 157 2422 1410 
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Föreningarnas medlemsantal i januari 2014 och 2015 
 
Förening Antal medlemmar  Förening Antalet medlemmar 

 2014 2015   2014 2015 

Norrland    Gotland   

Bodens FK 39 17  Gotlands FK 73 78 

FK Scaramouche 35 36  Atheneskolans FS 1 1 

IF Kusthöjden 24 33   Summa 74 79 

Umeå FK 61 71     

Vilhelmina FK 3 3  Västsvenska FF   

Östersund Frösö FK 67 31  Allez Fäktförening 65 84 

 Summa 229 191  FK Athos 30 31 

 
 

 

 Försvarets FK 6 6 

Mellansverige  
 

 Göteborgs FK 311 377 

Arvika FK  64 66  Halmstad Garnison IF 0 6 

Dalregementet IF 21 21  Halmstads FS 44 59 

Gävle FF 11 17  Kungsbacka FK 63 119 

I 2 IF 61 46  P4 IF 3 5 

FK Klingan - 1   Summa 522 687 

Köpings FK 35 38     

KFUM Norrköpings FF 0 26  Sydsvenska FF   

Linköpings FK 64 146  A6 SK & IF 80 83 

Nyköpings FK 56 41  C4 FK 85 94 

Uppsala FF  263 302  FK Aramis 103 132 

Västerås FK 25 13  FK Chapman 81 108 

Wadköpings FF  162 196  Kalmar FK 130 131 

Värjan – Eskilstuna FF 20 27  Ljungby FK 77 56 

 Summa 782 939  LUGI FF 119 102 

 
 

 

 Malmö FK av 1919 253 332 

Stockholms FF  
 

 Malmö FF Gripen - 56 

Aktiv Ungdom Lidingö 2 35  Ystads FK  59 70 

DIF FF 229 277   Summa 993 1170 

En Garde FF  325 407     

FFF  472 515  Summa 4 080 4938 

KFUM Botkyrka FK 23 43     

KFUM JKS Bredäng 135 208     

Jakobsbergs FK 109 105     

Saltsjöbadens IF F 0 4     

SAF  5 84     

SSIF  3 1     

Upplands Väsby FK 18 21     

Vallentuna FK 17 31     

Ängby FK  148 147     

 Summa 1 487 1879 
    

 


