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Röstlängd
Medlemmar

Röster

Norrland

Medlemmar
Västsvenska FF

Röster
3

Bodens FK

39

1

Allez Fäktförening, Göteborg

65

1

FK Scaramouche

35

1

FK Athos

30

1

IF Kusthöjden

24

1

Försvarets FK

6

1

Umeå FK

61

1

Göteborgs FK

311

3

Vilhelmina FK

3

1

Halmstad Garnison

0

1

Östersund Frösö FK

67

1

Halmstads FS

44

1

229

6

Kungsbacka FK

63

1

P4

3

1

522

13

Summa
Mellansverige
Arvika FK

64

1

Summa

Dalregementet IF

21

1

Sydsvenska FF

Gävle FF

11

1

A6 SK & IF

I 2 IF

61

1

C4 FK

85

1

Köpings FK
KFUM Norrköpings
Fäktförening

35

1

FK Aramis

103

2

0

1

FK Chapman

81

1

Linköpings FK

64

2

Kalmar FK

130

2

Nyköpings FK

56

1

Ljungby FK

77

1

Uppsala FF

263

3

LUGI FF

119

2

Västerås FK

25

1

Malmö FK av 1919

253

3

Wadköpings FF
Värjan – Eskilstuna
Fäktförening

162

2

Växjö Allmänna FF

6

1

20

1

Ystads FK

59

1

Summa

782

16

Summa

3

52 Föreningar

Stockholms FF
Aktiv Ungdom Lidingö

2

1

DIF FF

229

3

En Garde FF

325

3

FFF
KFUM Botkyrka
Fäktklubb
KFUM Gnesta
Fäktgille

472

4

23

1

1

1

KFUM JKS Basket

135

2

Jakobsbergs FK

109

2

Saltsjöbadens IF F

0

1

SAF

5

1

SSIF

3

1

Upplands Väsby FK

18

1

Vallentuna FK

17

1

Ängby FK

148

2

Summa

1 487

27

73

1

Gotlands FK
Atheneskolans FS
Summa

1

1

74

2

3
80

1

993

18

4 087

82
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Kallelse
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte
Söndagen den 9 mars 2013 kl. 13.00 på Bosön,
Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, Lidingö
Verksamhetskonferens arrangeras under förbundsmöteshelgen den 8 - 9 mars.
Platsen för denna är också Bosön.
Konferensen startar med lunch lördagen den 8 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. Programmet ”Fäktningen inför framtiden”
b. Förslag till nyckeltal för 2016
c. Stadgeändring, antal ledamöter i styrelsen m.m.
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 en suppleant för en tid av två år och ev. fyllnadsval av en suppleant för en
tid av ett år.
(Denna punkt utgår, om styrelsens förslag till stadgeändring bifalls av
förbundsmötet under p. 12 C.)
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
20. Val av ordförande och två övriga ledamöter jämte en suppleant i
valberedningen
21. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till RF-stämma och SOK-möte
22. Fråga om kallande av hedersordförande eller hedersledamöter
23. Övriga ärenden, varvid dock iakttages att fråga av ekonomisk natur inte
får avgöras
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Styrelsens sammansättning, representation m.m.
Lennart Ahlgren
Göran Abrahamson
Roland Halvorsen

Hedersordförande
Hedersledamot
Hedersledamot

Ordinarie ledamöter
Lars Liljegren
Ordförande

Mandattid
2014

Peråke Wiberg
Christian Edling
Jonas Eklund
Orvar Jönsson

Vice ordförande
Skattmästare
Ledamot
Ledamot

2014
2014
2014
2014

Peter Ejemyr
Birgitta Linde
Martin Roth Kronwall
Henning Österberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2015
2015
2015
2015

Suppleanter
Ana Valero-Collantes
Sophie Haarlem

2014
2015

Personal
Pierre Thullberg
Göran Flodström
Björne Väggö

Generalsekreterare
Utbildnings- och sportchef t.o.m. 30 september.
Grenledare, värja damer, halvtid

Revisorer
Stefan Norell
Micael Schulte
Paul Sievert
Esa Kangas

Revisor
Revisorsuppleant
Lekmannarevisor
Suppleant lekmannarevisor

Valberedning
Peter Lydh
Mats Ekström
Angela Toscano
Ulf Sandegren

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Verkställande utskott (VU), Idrottslyftet
Lars Liljegren
Ordförande
Christian Edling
Skattmästare
Pierre Thullberg
Generalsekreterare
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Landslagsorganisation
Landslagskommitté
Henning Österberg
Ordförande
Orvar Jönsson
Martin Roth Kronwall
Förbundskapten
Björne Väggö, värja damer
Grenledare
Damvärja
Herrvärja samt värja
juniorer och kadetter
Florett
Utmanarprojektet,
i samarbete med SOK

Björne Väggö
Peter Barvestad
Martin Roth Kronwall
Johan Bergdahl (projektledare, värja)
Martin Roth Kronwall (projektledare florett)

Uttagningskommitté
Ordförande i landslagskommittén, grenledarna samt Johan Harmenberg.
Veteranansvarig
Peter Ejemyr, styrelseansvarig
Kerstin Warvsten
Domarkommissionen
Björn Rasmussen, ordförande t.o.m. den 24 november
Birgitta Linde, ordförande fr.o.m. den 24 november
Joakim Lindqvist
Erik Wikström
Ekonomi, administration
Christian Edling
Ungdom
Jonas Eklund
Utbildning
Peter Ejemyr
Fäktgymnasier och regionala gymnasier
Peråke Wiberg
Ansvarig för internationellt engagemang
Ana Valero-Collantes
Informationsansvarig
Lars Liljegren
Jämlikhet och jämställdhet
Christian Edling
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Sponsorer, samarbetspartners
Sophie Haarlem
Webmaster
Mats Ingerdal
Belöningar
Kjell Gabrielsson, Jeannette Runold, Hans Wahl (suppleant)
Kalendergrupp
Martin Roth Kronwall, Jonas Eklund, Göran Flodström, Hans Wahl
Tävlingsbestämmelser
Peråke Wiberg, Hans Wahl, Göran Flodström, Pierre Thullberg
Stadgar
Peråke Wiberg
Vigor Challenge
Björne Väggö, projektledare
Disciplinnämnden
Roland Halvorsen
Peråke Wiberg
Stefan Wikmark
Helle Andersen
Arne Jansson

Ordförande
Ledamot, styrelsen
Ledamot
Suppleant
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 2013 innehöll många glädjeämnen.
En för svensk idrott sällsynt bred diskussion förekom om revideringen av
programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Styrelsens programförslag presenteras vid
förbundsmötet.
Aktiviteten i föreningarna har ökat kraftigt. Det visar sammanställningarna bl.a. över
det lokala aktivitetsstödet.
Landslagsverksamheten har fått en helt ny organisation med Björne Väggö som
ansvarig för värjdamerna och med två deltidsanställda vapenledare för värja (Peter
Barvestad) och florett (Martin Roth Kronwall).
Värjfäktaren Robin Kases framgångar under året kröntes av hans plats i Sveriges
Olympiska Kommittés topp- och talangprogram, där tidigare tre värjdamer är med.
Svenska juniorer och kadetter har nått framgångar i mästerskap och i internationella
tävlingar. Det gäller både värja och florett. Åsa Lindes silvermedalj i kadett-VM är det
mest synliga beviset. Men också Linus Islas Flygares och Anton Kimfors nådde
framgångar. Femteplatsen i herrarnas lagvärja vid kadett-VM är beviset för en bra
topp bland svenska ungdomar.
På florett kan Ester Schreiber nämnas. Hon fick under året fina placeringar, bl.a. vid
ECC-tävlingar.
En ökad satsning på den idrottsliga verksamheten har i praktiken skett under 2013
bl.a. genom de nya deltidsanställningarna av vapenledare.
Efter några år med ekonomiska bekymmer blev resultatet positivt. Det egna kapitalet
fick en välbehövlig förstärkning.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till förbundets personal, till alla förtroendevalda och
delvis anställda inom förbundets centrala organisation, till förtroendevalda och
tränare i föreningarna för det hängivna arbete som stärker svensk fäktning.
Göran Flodström, guldmedaljören från OS i Montreal 1976 och anställd vid Svenska
Fäktförbundet i många roller sedan 1986, slutade den 1 september 2013. Göran
Flodströms betydelse för svensk fäktning har varit gränslös. Styrelsen vill tacka
Göran för utomordentliga insatser.
Sist, men verkligen inte minst, ett tack till alla de fäktföräldrar som ger sitt starka
stöd bl.a. i tid och pengar för att barn, ungdomar och svensk fäktning ska utvecklas.
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Ekonomin 2013
Resultatet 2013 blev ett överskott på 104 682. Det egna kapitalet uppgår därmed till
558 000 kr. Det finns ett behov att ytterligare stärka det egna kapitalet i framtiden.
För vidare information hänvisas till Svenska Fäktförbundets årsredovisning och
förvaltningsberättelse.

Licenser
År
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008/09 2)
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

Antal licenser Engångslicenser
254
366
399
558 1)
50
570
47
681
69
736
27
851
45
829
0 3)
827 4)
828 5)
874 7)

FIE-licenser, fäktare

139 (2003/2004)
153 (2004/2005)
172 (2005/2006)
174 (2006/2007)
176 (2008/2009)
185
207
186 6)
164 8)

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

Kansli, personal
Svenska Fäktförbundets anställda var i början av året Pierre Thullberg,
generalsekreterare och Göran Flodström, utbildnings- och sportchef. Björne Väggö
anställdes från 1 januari 2013 som grenledare damvärja seniorer.
Göran Flodström slutade den 1 september efter 27 års anställning.
Under 2013 pågick rekrytering av grenledare florett och grenledare värja (utom
damvärja seniorer). Dessa anställningar påbörjas från 1 januari 2014.
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Förändring av nyckeltalen
Svenska fäktförbundet har sedan år 2000 utvecklats på detta sätt, när det gäller de
nyckeltal som är viktiga för bl.a. stödet från RF.
I tabellen redovisas också de mål som förbundsmötet 2013 lade fast för 2016.
2000
Antal föreningar
Antal medlemmar
Antal licenser
Lokalt aktivitetsstöd **)
antalet deltagartillfällen
antalet sammankomster
(7 – 20 år)
Studietimmar i SISUregi

2010

2011

2012

2013

Mål
2016

51

49

51

52

52

55

2 900

4 324

4 532

*)

4 087

5 000

323

829

827

828

874

1 000

94 000
11 000

80 434
10 282

84 378
10 792

80

909

2 253

89 416 105 500 100 000
10 903
12 100
11 500
***)
2 353

2 422

3 000

*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras på IdrottOnline,
som ännu inte fullt ut används av föreningarna.
**) Från och med 2012 redovisas också ledartillfällen för ledare över 20 år (2 050) samt
ledartillfällen för LOK-stödsberättigade ledare (13 – 20 år), som är 14 316. Vidare redovisas också
deltagartillfällen för funktionshindrade, som också ingår i siffran över deltagartillfällen totalt. Där
redovisar svensk fäktning 234. Göteborgs Fäktklubb har överlägset mest, 195. I övrigt bidrar
Kalmar Fäktklubb med 37 och Djurgårdens IF Fäktning med 2.
***) Baserat på ökningen mellan vårsäsongerna, + 18 % för antalet deltagare och +11 % för antalet
sammankomster. Helårssiffror för 2013 har ännu inte kommit från RF. Jämförbara åldersgrupper 7
– 20 år. Sedan 2013 betalas också lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 21 – 25 år. Endast 5 (!)
deltagartillfällen för denna åldersgrupp redovisades inom Svenska Fäktförbundet.

Antalet föreningar har hållits på i princip samma nivå som 2000, vilket är ovanligt
bland många mindre förbund. Antalet regementsföreningar har minskat kraftigt,
samtidigt som andra föreningar har kommit till. Under året tillkom följande nya
föreningar: IF Aktiv Ungdom Lidingö och Saltsjöbadens IF.
Samtidigt har Hallstahammars Fäktgille och Örebro Kamsportsförening/I3 IK lagts
ned under året, varför antalet föreningar vid slutet av 2013 är 52, d.v.s. lika många
som vid förra årsskiftet.
Antalet medlemmar och licenser har ökat kraftigt under tioårsperioden. Licenserna
har under senare åren planat ut, men ökning med 5 procent skedde 2013.
Under senare år har en stabil ökning av det lokala aktivitetsstödet skett. Under våren
2013 skedde en mycket kraftig ökning. Om den procentuella ökningen under våren
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också antas bli densamma under hösten, jämfört med hösten 2012, når Svenska
Fäktförbundet under 2013 upp till över 12 000 sammankomster och över 105 000
deltagartillfällen. Målet för 2016 är därmed redan uppnått. Se vidare bilagan.
Den bredaste aktiviteten finns i Göteborgs Fäktklubb med 8 374 deltagartillfällen.
Därefter kommer Föreningen för Fäktkonstens Främjande med 6 504 och En Garde
Fäktförening Solna med 5 380. Därefter kommer Kungsbacka Fäktklubb 1999 med
3 107, Fäktklubben Aramis med 2 663 och Djurgårdens IF Fäktförening med 2 511.
Statistiken som helhet visar det naturliga, att de föreningar som har möjligheten att
ha hel- eller deltidsanställda tränare också har den bredaste verksamheten. Eller
annorlunda uttryckt, den breda verksamheten ger en möjlighet att ha anställda
tränare.
Studietimmarna i SISU-regi har ökat kraftigt men har, liksom antalet licenser, planat
ut under senare år. Föreningarnas engagemang i studiearbete, organiserat av SISU är
också mycket ojämnt. En förening, Aramis, har ca hälften av de redovisade timmarna,
medan många stora och stabila föreningar samarbetar med SISU i liten utsträckning
eller inte alls (Se bilaga). Det är utomordentligt väsentligt, att samtliga föreningar
förstärker samarbetet med SISU.
Styrelsen lämnar förslag om nyckeltal för 2018 i en särskild handling .

Idrottslyftet
Idrottslyftet har i princip två syften:



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

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

2006 –
2007

20092010

2010 2011

Hösten
2011

Förbundsutveckling
Verksamhetsutv.
Föreningsstöd

Fanns ej 486 000 480 000
187 000 185 000 183 000
810 000 797 000 787 000

2012

2013

236 000 477000
91 000
186000
390 000 796000

699 000
Finns ej
734 000

Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska
Fäktförbundet under de senaste åren.
Ändamål
Tränarutb. GRUFF
Domarutbildningar

20092010
62 730
93 178

2010 2011
61 500
116 710

Hösten
2011
87 500
15 900

2012

2013

81 500
111 205

209 611
92 436
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Ungdomsläger m.m.
Verksamhetskonferens
Nya föreningar
Utvecklingstrappa
Sabelprojekt
Rekryteringsproj.
jämställdhet
Rullstol

433 413
0
90 000
0
0
117 679

Summa

797 000

348 086
87 806
48 000
25 698
30 500
68 700

223 963
39 037
20 000

387 222
63 596
40 000

304 550

3 600

79 000

26 700

61 000
31 000

15 000
787 000 390 000

777 523

725 297

Revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden”
Styrelsen lämnar vid förbundsmötet den 9 mars 2014 ett förslag till framtidsprogram
för Svenska Fäktförbundet. Därmed fullföljs ett arbete som startade 2012 och som
här nedan redovisas i sin helhet.
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en bred
diskussion om framtiden, en revidering av programmet ”Fäktningen inför
framtiden”.
Ett antal föreningar lämnade under sommaren synpunkter på ”Fäktningen inför
framtiden” genom en enkel enkät, som skickades ut den 25 juni 2012. Dessa
synpunkter användes, när det slutliga remissmaterialet utarbetades.
Under tiden 24 september – 31 december pågick remissarbetet i föreningar och SDF.
Vid remisstidens slut fanns svar från 21 föreningar, ett SDF och en privatperson.
Styrelsen beslutade i november 2012 att utse en arbetsgrupp, som skulle lämna ett
förslag till program. Arbetsgruppen bestod av Monica Ahlqvist (MF19), Ulf Wikström
(Kalmar FK), Patrik Joelsson (Östersund Frösö FK), Klas Johansson (SAF/EGF) och
Lars Peterstrand (Ängby FK). Från styrelsen medverkar Lars Liljegren,
sammankallande, Christian Edling, Martin Roth Kronwall samt Ana ValeroCollantes.
Styrelsen beslutade också, att programmet skulle behandlas vid
verksamhetskonferensen den 16 mars 2013. Programgruppen som helhet tog ansvar
för arbetet vid konferensen.
Styrelsen beslutade, slutligen, att programgruppen skulle lämna ett förslag till
program för remiss i föreningar och SDF under tiden 1 juni – 15 november 2013.
Under hösten 2013 deltog tio föreningar och ett SDF i remissarbetet.
Programgruppen behandlade remisserna och gjorde vissa förändringar i förslaget,
som sedan lämnades till förbundsstyrelsen för fortsatt diskussion och beslut.
Styrelsen fastställde sitt förslag till program den 28 januari 2014.
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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.
Styrelsen vill tacka programgruppen för ett väl utfört arbete samt föreningar och
SDF, som har visat ett starkt engagemang i programarbetets olika faser.

Idrottslig utveckling

– Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa introducerades 2011 och syftar till att på
bästa sätt beskriva hur en fäktare bör utvecklas genom sin karriär. Beskrivningen
görs genom att dela in karriären i olika faser där olika kunskapsmål fokuseras med
utgångspunkt i inlärningsmetodik samt fysisk och psykisk utvecklingsnivå.

Utvecklingstrappan ska vara en integrerad komponent i ett system, där även
kravprofil/grenprofil, långsiktig utvecklingsplan för den idrottsliga verksamheten
(inklusive organisation och andra institutionella faktorer), utbildningssystem,
fäktmärken med mera ingår.
Under 2013 har arbetet inom detta område främst handlat om fäktarnas utveckling
under de senare, mer elitinriktade kapacitets- och prestationsstadierna, som ett
resultat av Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) initiativ till Utmanarprogrammet. I
nära samarbete med SOK har förtydliganden gjorts, och en fördjupad diskussion har
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förts om vilka resultat och egenskaper en fäktare bör ha i kadett-, junior- och tidig
seniorålder för att ha möjligheter att nå världselit. Dessa diskussioner har utmynnat i
dokumentation för florett och värja, som ligger till grund för Utmanarprogrammet
och som behöver integreras i utvecklingstrappan.
Vid sidan av ovanstående har aktiviteter genomförts för att uppmuntra till
verksamhet med utgångspunkt i SvFF:s utvecklingsstrategi:
Instruktörskurser
SvFF:s instruktörskurser är grundbulten i strategin för att förankra
utvecklingstrappan i svensk fäktning. Denna verksamhet utvecklades under 2013 på
sätt som beskrivs under avsnittet Utbildning nedan.
Träningsläger
Genom Idrottslyftet har SvFF lämnat stöd till sammanlagt 22 träningsläger för
ungdomar i syfte att uppmuntra föreningar till denna typ av verksamhet.
Utvecklingen av föreningsanordnade träningsläger för ungdomar har varit mycket
positiv.
Gotlandslägret
Detta läger är det största ungdomslägret inom svensk fäktning och lockar deltagare
från ett stort antal svenska klubbar. Vid sidan av att stödja genomförandet via
Idrottslyftet har SvFF även utnyttjat lägret för att arrangera utbildningar och sociala
aktiviteter för närvarande tränare. Johan Bergdahl har engagerats med uppdraget att
inleda dialoger med tränarna.
Fystester
Ett testbatteri som med ganska enkla medel kan genomföras har utvecklats med
utgångspunkt i SOK:s fysprofil för fäktning.
Träningsdagbok
Under året skulle SvFF:s träningsdagbok ha lanserats. Det visade sig emellertid att de
tekniska problemen som detta projekt lidit av är svåra att åtgärda.
Träningsdagbokens funktionaliteter ska nu läggas på en modernare teknisk
plattform, och avsikten är att lansering ska kunna ske under första halvan av 2014.

Utbildning
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan utgörs dels av förbundets egna utbildningar
Grundkurs för fäktledare, GRUFF, Instruktörskursen Steg 1 på florett och värja
gemensamt samt instruktörskurserna Steg 2 på florett respektive värja. I
utbildningsplanen ingår också SISU:s idrottsgemensamma utbildningar
”Plattformen” och ”Grundläggande tränarutbildning 1”.
Dessutom finns SvFF:s ”Distriktsdomarkurs”, vilken administreras av
domarkommissionen.
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Med denna grundläggande utbildningsstruktur har en god grund skapats för att
skapa en fungerande och ändamålsenlig utbildningsverksamhet som tillgodoser
huvuddelen av svensk fäktnings 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 Sv FF nu har SISU:s kurser Plattformen och GTU1 som
förkunskapskrav, har fäktningens deltagande i SISU-aktiviteter ökat. Vid årsskiftet
2013/2014 finns 66 fäktare/fäktledare i SISU:s databas noterade för genomgången
Plattformen samt nio fäktare/fäktledare för genomgången GTU1.
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 förening eller
distrikt. Kursmaterialet utgörs dels av SvFF:s handbok ”Att fäkta florett och värja”,
dels av nyskrivet material. I det breda stoffet är det möjligt både för individen och för
lärgruppen att göra anpassningar, så att man fokuserar de områden som är nya eller
mest intressanta för deltagarna.
Under året har två GRUFF-utbildningar genomförts. De arrangerads i Solna med 19
deltagare samt på Gotlandslägret med fem deltagare.
Plattformen
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning ”Plattformen” är en viktig byggsten i
SvFF:s utbildningsplan. Plattformen genomförs efter behov och erbjuds vid minst två
tillfällen per termin i varje SISU-distrikt. Under 2013 genomgick ca 30
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fäktare/fäktledare Plattformen, de flesta i syfte att förbereda sig för kommande
Instruktörsutbildningar Steg 1.
Instruktörskurs Steg 1 florett & värja
Den 15-20 juni 2013 genomförde Svenska Fäktförbundet diplomerad
Instruktörsutbildning Steg 1 på värja och florett på Bosön, Lidingö.
Antalet deltagare var 16. Instruktörer var Sergej Miltchakov och Alexsandr Siniak.
Utvärderingen visade på ett positivt helhetsintryck med ett snittbetyg på 7,9 (max
10).
Grundtränarutbildning (GTU)
Sisus Grundtränarutbildning är en fortsättning på Plattformen och ska tillgodose en
fördjupning inom respektive ämnesområde och ge tillräcklig kompetens för att kunna
söka sig till vidareutbildningar.
GTU1 är förkunskapskrav till SvFF:s Instruktörskurs Steg 2. Under 2013
genomfördes ett försök där GTU1 gavs av SISU Gotland parallellt med SvFF steg 2.
Även om mycket innehåll packas in på några få dagar så föll detta försök i huvudsak
väl ut.
Instruktörskurs Steg 2 florett resp. värja
Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 2 genomförs vapenspecifikt och syftar
till en fördjupning. Den 24-28/6 genomfördes Steg 2 värja i samband med
Gotlandslägret. Instruktör var Orvar Jönsson. Utvärderingen visade på ett positivt
helhetsintryck med ett snittbetyg på 8,1 (max 10).
Under 2014 planeras Steg 2-kurser på både florett och värja.
Utvecklingen av en sammanhållen arrangörsutbildning, som nämndes i
verksamhetsplanen för 2013, har inte kunnat genomföras.

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier
Verksamheten vid våra fäktgymnasier har framgångsrikt utvecklats under året. Vi har
idag fem aktiva fäktgymnasier (Karlskrona, Malmö, Visby, Solna och Uppsala). För
närvarande har vi ett tjugotal elever vid de olika skolorna. Vi har märkt en påtagligt
ökat intresse för denna kombination av utbildning och satsning på fäktträning och
räknar med att elevtalet kommer att öka de närmaste åren. Under december månad
har ytterligare ett fäktgymnasium certifierats av förbundet. Det är Kalmar som
därmed kan starta sin verksamhet till höstterminen 2015. Även i Kungsbacka har ett
aktivt arbete påbörjats med förhoppningen att senare kunna starta ett
fäktgymnasium även där.
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Ungdomsverksamhet
Den huvudsakliga ungdomsverksamheten, förutom lokal träningsverksamhet i
föreningarna, består framförallt av den så kallade Mastersserien och
lägerverksamheten.
Masters
Under första halvåret 2013 arrangerades Masterstävlingar vid åtta olika tillfällen på
tio olika orter: Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Köpenhamn,
Ljungby, Malmö och Stockholm.
Tävlingarna i Köpenhamn, Danmark 23 - 24 mars var NM i florett.
Under andra halvåret 2013 arrangerades Masterstävlingar vid
sex olika tillfällen på följande orter: Göteborg, Kalmar, Köpenhamn, Uppsala och
Örebro. Det blev vid två olika tillfällen i Göteborg då även JSM var förlagt dit.
Tävlingarna i Köpenhamn 26-27 oktober avsåg NM i värja. Tävlingarna i Göteborg
14-15 december var JSM både individuellt och lag.
En jämförelse mellan antalet tävlingar i Masters under säsongerna 2012-2013 och
2013-2014 visar, att antalet tävlingar har minskats med två deltävlingar totalt. Detta
som ett fortsatt led i arbetet för att tillgodose ett starkt önskemål från flera håll att
minska antalet tävlingar.
Läger
Rikstäckande läger, vinterläger 2 - 5 januari 2013 på F17 i Kallinge och sommarläger i
Hällevik 4-9 augusti, har genomförts, tyvärr med färre antal deltagare.
Gotlandslägret 23-29 juni genomfördes enligt tidigare koncept med stort
deltagarantal både nationellt och internationellt. Årets uppskattade gästföreläsare var
norrmannen och silvermedaljören från OS i London Bartosz Piasecki som även var
med på några av träningspassen som aktiv fäktare vilket var uppskattat.
En stor del av Sveriges tränarstab och flera utländska tränare bidrog också till att
genomföra Gotlandslägret på ett framgångsrikt sätt.
Våra nyanställda vapenledare i florett respektive värja Martin Roth Kronvall och
Peter Barvestad har fått igång lägerverksamheten för våra kadetter och juniorer.
Fair Play-priset
Efter inkomna nomineringar har Fair-Playpriset för säsongen 2012-2013 tilldelats
Andrey Nazarov från Bodens Fäktklubb (Se bild på förstasidan).
Fair Play Priset kan årligen utdelas till en fäktare, pojke eller flicka, som
uppmärksammats bland annat för god sportslig moral.
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Så här lyder motiveringen:
”Andrey har bl.a. genom sin idoga träning varit ett föredöme för sina kamrater och
en inspiration för unga fäktare från Norrbotten att pröva sina krafter även i
tävlingar på nationell nivå.
Han har visat stor respekt för regelverket samt både på och vid sidan av pisten
visat ett mycket gott uppförande. Andrey har varit till stor nytta för klubben genom
sin villighet att hjälpa till med att övervinna språksvårigheter i föreningsarbetet.”
Licensstatistik, ungdom
Nedan redovisas en jämförelse säsongerna 2011-2012 och 2012-2013 med 20092010.
Klass

Damer

Herrar

09-10

11-12

12-13

Junior

40

30

27

50

52

64

90

82

91

Förändring
09-10 till
11-12
–8

Kadett

34

39

37

89

89

84

123

128

121

5

Äldre ungdom

46

40

47

126

130

140

172

170

187

–2

15

Yngre ungdom

35

42

40

110

101

123

145

143

163

–2

18

09-10

11-12

Totalt
12-13

09-10

11-12

12-13

Förändring
09-10 till
12-13
1
–2

Minior

18

26

18

63

73

80

81

99

98

18

17

Totalt

173

177

169

438

445

491

611

622

660

11

49

28 %

28 %

26 %

Andel damer

En svag ökning har skett av det totala antalet licenser har skett mellan åren 09/10
och 12/13, från 611 till 660. Ökningen sker främst i de lägre åldersgrupperna.

Rullstolsfäktning
Rullstolsfäktning bedrivs i ett par fäktföreningar i Sverige. Under året har även en
verksamhet med fäktning för synskadade startats i Stockholm.
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Domare
Under året har antalet domare föredelade på vapen, licenser m.m. fördelats på
följande sätt.
Domarläget 2010 – 2013
2013
Licenserade
domare
Domare med
FIE-licens
Nordisk licens *)
Förbundslicens
Distriktslicens
Florettlicens
Värjlicens
Sabellicens
Licens för tre
vapen
Licens för två
vapen
Licens för ett
vapen

2012

2010 – 2011

Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt
127 29
156 138 34
172 128 26
154
27

4

31

26

4

30

25

2

27

25
75
45
107
7
4

3
22
7
26
0
0

28
97
52
133
7
4

31
81
48
115
10
3

2
28
7
31
0
0

33
109
55
146
10
3

16
17
70
49
103
15
3

0
5
19
4
26
0
0

16
22
89
53
129
15
3

24

4

28

29

4

33

33

4

37

99

25

124

106

30

136

92

22

114

*) Borttagen under 2011
Under 2013 har antalet licenserade domare minskat något i jämförelse med 2012 och
är nu på samma nivå som säsongen 2010 – 2011.
Domarutbildningen har minskat något under 2013 på grund av minskade resurser
från Idrottslyftet.
Fyra kvinnliga domare har nu FIE-licens.
En omfattande översyn har gjorts av pliktdomarsystemet, bl.a. med anledning av en
motion till förbundsmötet 2013. Förbundsstyrelsen har förändrat
tävlingsbestämmelserna med anledning av översynen.

Landslagsverksamheten
Även under 2013 stod de största förhoppningar till damvärjlandslaget och deras
prestationer för att nå de Olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016.
Tack vare stöd från SOK kunde förbundet inför året anställa den olympiske
silvermedaljören Björne Väggö som head coach och grenledare för damvärja.
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Björne inledde under våren ett program för utveckling av laget med bland annat
träningsperioder på internationella träningscentra. Systemet med utländska
träningsläger med tillgång till meriterade fäktmästare och internationellt motstånd
har i stort sett varit lyckosamt. Damlandslaget har haft kontinuerlig tillgång till
konkurrenskraftig assautfäktning. Det har också varit slitsam, då det har inneburit att
befinna sig på resande fot och avsaknad av vardagliga rutiner. Systemet utvärderas,
och förändringar i val av träningsorter och motstånd sker löpande. Björne Väggö har
också inlett en förändringsprocess för det taktiska tänkandet på och omkring pisten
med betoning på laganda samt fäktarnas personliga styrkor, där en individuell
”game-plan” för handlande i olika situationer har skapats för varje fäktare.
Stödet från SOK har gällt tre aktiva ingående i topp- och talangprogrammet. Det är
Emma Samuelsson (GFK), Johanna Bergdahl (FFF) och Sanne Gars (GFK), vilka
förutom ekonomiskt stöd även fått tillgång till fystränare och andra resurspersoner.
Till följd av detta har förbundet kunnat satsa på ett landslag i världscupen, där även
Kinka Barvestad (KFK) ingått. Laget placerade sig vid säsongens slut på en 10:e plats
på VC-rankingen med en 4:e plats från VC-tävlingen i Rio som främsta placering. Vid
årets EM slutade laget 7:a och på VM 10:a. Säsongens främsta individuella resultat
kom genom Emma Samuelsson, som i VC i S:t Maur följde upp fjolårets seger med en
3:e plats. Samtliga damlandslagsfäktare höjde under säsongen sin placering på VCrankingen (Emma 29->27, Johanna 47->41, Sanne 121->48, Kinka 212->62).
På herrvärjsidan har de senaste årens kräftgång motats av Robin Kases (DIF) starka
frammarsch, där en 25:e plats på VM och en väl fäktad förlustmatch mot slutlige
bronsmedaljören gav mersmak. Ett kvitto på sin utveckling fick Robin i december
med uttagning till SOK:s topp- och talangprogram. På EM slutade laget bestående av
Robin, Christian Gustavsson (FFF) och Adam Larsson (Alléz) på 16:e plats.
Herrvärjlaget deltog inte vid VM 2013.
På junior- och kadettsidan var damvärjans Åsa Linde (KF99) årets stora utropstecken
och etablerade sig som ett stort framtidslöfte. Åsa tog, med ett år kvar i klassen, hem
en silvermedalj vid kadetternas VM. Förutom silvret på VM tog Åsa pallplatser såväl
på Köpenhamns ECC, där hon följde upp fjolårets andraplats med samma placering i
år, samt en tredjeplats på ECC Vigor Challenge i Göteborg.
På herrsidan var Linus Islas Flygare (UF) årets främste med en tredjeplats i ECC
Göteborg och en femteplats i ECC Köpenhamn bland meriterna. Han skuggades av
Anton Kimfors (GFK) som tog en tredjeplats på ECC Köpenhamn. Båda var dessutom
tillsammans med Jakob Stymne (DIF) och Felix Arias-Olsson (UF) med i värjlaget
som kom på femte plats vid kadett-EM.
På florett kan främst nämnas Ester Schreiber (GFK), som under året tog fina
placeringar på ECC i Budapest, 3:a, och i Manchester, 5:a.
Till följd av att Göran Flodström under året lämnade sin tjänst på förbundet, och den
kompetens- och resursmässiga förlust som detta innebar, har
landslagsorganisationen tillförts nya resurser i form av en sportchefs- och
grenledartjänst för värja på femtio procent samt en motsvarande för florett på trettio
procent. Tjänsterna, med formell start 1 januari 2014, har tillsatts med Peter
Barvestad för värja samt Martin Roth Kronwall för florett, vilka redan under hösten
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fungerade operativt i respektive roll. Tjänsterna sorterar under
landslagsorganisationen och rapporterar till generalsekreteraren.
Under året har SOK förutom sitt topp- och talangprogram startat upp en satsning på
idrottsutövare i yngre åldrar med målet att nå medalj på OS 2020. Därigenom blev
förbundet tillsammans med andra olympiska SF inbjudet att lansera en
utmanarsatsning för att med stöd från SOK identifiera och stötta aktiva, som har
potential att nå målet. Med anledning av detta genomförde förbundet ett läger i
början på hösten för att testa aktiva såväl fysiskt som inställningsmässigt.
Lägret, till vilket kallades 26 aktiva värj- och florettfäktare av båda könen, var en
framgång såväl bland ledare som bland aktiva och visade på den optimism och
kämpaglöd som finns i svensk fäktning. Det negativa i sammanhanget, vilket från
förbundets sida flera gånger framhållits, var att inte fler unga fäktare kunde bjudas
in. De finns naturligtvis också en risk att med ett urval av detta slag missa många som
har en senare eller annorlunda utvecklingskurva. Av de som deltog på lägret ingick
slutligen nio i den första uttagningen till SOK:s utmanarsatsning. Ambitionen är att
genomföra liknande satsningar kommande år med eller utan direkt stöd från SOK.
Bältesspännarna
Svenska Fäktförbundet styrelse beslutade den 15 februari 2014 att tilldela Åsa Linde
”Bältesspännarna” för ”Årets prestation” under säsongen 2012-2013. Silvermedaljen
vid kadett-VM i Porec, Kroatien, i april 2013 var avgörande för beslutet.
”Bältesspännarna” är repliken av den statyett Svenska Fäktförbundet fick, då
förbundets utsågs till ”årets förbund” av Sveriges Centralförening för Idrottens
Främjande år 1974.
Den kraftfulla statyn med samma namn är gjord av skulptören Johan Peter Molin.
Sport Campus Sweden
När vårterminen 2014 startar är följande fäktare med bland de ca 100 studenterna:
Emma Wenne, Djurgårdens IF Fäktning, Filip Hedenskog, Ängby FK, Fredrik
Johnsson, Djurgårdens IF Fäktning, Johanna Bergdahl, FFF och Robin Kase
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
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 2013 var Peter Ejemyr, ledamot i
förbundsstyrelsen, med Kerstin Warvsten som operativt ansvarig.
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Den 23-24 mars avgjordes NM för veteraner som en del i Trekanten International.
Christian Lindquist, MF 19, tog en silvermedalj.
Svenska Mästerskapen för veteraner avgjordes i samband med senior-SM 20-21 april.
I florett blev det en trippel på pallen för Ängby genom Max Hellström, Thomas
Åkerberg och Juan Uria. Värjguldet togs av Rickard Larsson, ARA, före Armen
Navasardian, MF19, och Fredrik Sjödal, SAF.
Årets största händelse inom svensk veteranfäktning var de öppna
europamästerskapen i Terni (ITA) 9-12 maj med hela 25 anmälda svenska fäktare.
Medaljskörden blev två brons. Kerstin Palm i florett damer 60-69 år samt Sophie
Haarlem i värja damer 40-49 år.
Vid årets veteran-VM i Varna 1-6 oktober tog Kerstin Palm sin genom historien
tionde medalj på veteran-VM. Denna gång blev det brons i klassen damflorett 60-69
år.
Under 2012 sjösattes ett rankingsystem för veteraner, liknande ungdomarnas
Masters. Detta har utvärderats under 2013 och det har beslutats att denna ranking
endast ska vara vägledande vid uttagningar.
Under säsongen 2012/13 hade 100 veteranfäktare svensk licens (16 damer och 84
herrar) att jämföra med 96 licenser under 2011/12 (13 damer och 83 herrar).

Vigor Challenge
Vigor Challenge 2013 arrangerades den 4 – 5 februari i Lindholmens sporthallar i
Göteborg.
714 fäktare från över 40 nationer kom till världens största värjtävling för ungdomar.
I damernas juniorklass vann Alona Komarov, Israel, som i finalen slog Amanda
Sirico, USA, med 15 – 9.
Nikolaus Bodoczi, Tyskland segrade i herrarnas juniorklass. I finalen slog han Nelson
Lopez Pourtier, Frankrike, med 12 – 11.
I herrarnas kadettklass vann Paul Allegre, Frankrike, som i finalen vann över Louis
Vervoitte, Frankrike, med 15 – 7.
Oceane Tahe, Frankrike, vann damernas kadettklass. I finalen vann hon över Alona
Komerov med 15 – 13.
Vigor Challenge 2013 såg kanske två blivande svenska fäktstjärnor göra sin stora
debut på hemmaplan. Både Åsa Linde och Linus Islas-Flygare kom på bronsplats
bland kadetterna. En imponerande prestation av två sällsynt fina företrädare för
svensk ungdomsfäktning.
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SAF-pokalen
SAF-pokalen och Rehbinderska den 12 – 13 januari är båda FIE-satellittävling på
dam- och herrvärja.
Damtävlingen lockade 45 deltagare.
Det blev estniskt på de tre första platserna. Kristina Kuusk vann före Irina Embrich.
Bästa svenska blev Sofie Larsson med en åttondeplats.
Nikolai Novosjolov, Estland, vann herrtävlingen, som lockade 79 deltagare. Han vann
finalen över Robin Kase, som var den stora svenska överraskningen i tävlingen.

Jämlikhet och jämställdhet
Under 2013 genomfördes en subventionering av kursavgift för kvinnor, som går
Svenska Fäktförbundets ledarutbildningar. Till Steg 1-kursen anmäldes sex kvinnor
och tolv män. Till Steg 2-kursen anmäldes två kvinnor och fem män. Den Steg 1-kurs
som genomfördes 2012 hade två kvinnor och åtta män anmälda. Siffrorna kan tolkas
som att åtgärden har haft en positiv effekt på kvinnors deltagande vid
ledarutbildningarna.
Representationen av kvinnor i internationella beslutsorgan redovisas under rubriken
”Internationella engagemang”. Resultatet kan tolkas som en framgång för det arbete
förbundet har drivit i den här frågan.
Vid årsmötet 2013 lyftes frågan om könsfördelningen i förbundsstyrelsen. Mötet
påtalade vikten av att förbundet, såväl centralt som lokalt, lever upp till
Riksidrottsförbundets mål inför 2017.
Förbundsstyrelsen beslutade efter årsmötet att en kartläggning behövdes för att se
hur läget är inom förbundet. En enkät med det syftet sändes till föreningar och SDF i
januari 2014. Resultatet av enkäten redovisas i verksamhetsplanen för 2014.

Antidoping
Antidopingkontroller har under året genomförts vid JVC Vigor Challenge och
satellittävlingarna SAF-pokalen.
Ett nytt antidopingprogram antogs 2012. Vid beställning av fäktlicens måste fäktarna
förbinda sig att följa RF:s regler mot dopning.
Viss information om antidopingverksamhet m.m. finns på Svenska Fäktförbundets
hemsida. Under JSM i Göteborg i december delades Dopingkommissionens
information i fickformat ut till deltagarna.
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Disciplinnämnden
Disciplinnämnden har under året handlagt fem ärenden.
Tre av dessa ärenden har gällt fäktare som kastat masken i golvet eller i väggen i
frustration över förlorade matcher. Av det skälet har domaren utdelat ett svart kort.
Disciplinnämnden har bedömt, att det inte i något av dessa tre ärenden har varit
motiverat med en strängare påföljd än den uteslutning från tävlingen som med
automatik följer på utdelandet av ett svart kort.
Av de två återstående ärendena gällde ett en anmälan om olämpligt uppträdande av
en tränare vid en tävling. Efter utredning fann Disciplinnämnden, att den utpekade
tränarens förseelse var allvarlig. Med hänsyn till förseelsens art, och att tränaren
tidigare anmälts för samma beteende, beslutade Disciplinnämnden att tilldela
tränaren en tillrättavisning, vilket är den lindrigaste strafformen som
Disciplinnämnden kan utdela. Disciplinnämnden angav samtidigt, att om beteendet
upprepades, skulle en kraftigare påföljd övervägas. Övriga påföljder som
Disciplinnämnden kan utdela är böter eller avstängning.
Disciplinnämnden avgjorde också ett ärende, där en tävlande uppträtt olämpligt mot
domare och medtävlare. Även i detta ärende såg Disciplinnämnden allvarligt på
beteendet och tilldelade fäktare en tillrättavisning.

Riksidrottsmötet 2013
Riksidrottsmötet, med RF- och SISU-stämmor, arrangerades i Luleå den 24 – 26
maj. Lars Liljegren representerade Svenska Fäktförbundet.
Svenska Fäktförbundet hade skrivit en motion till RF-stämman. I motionen önskade
förbundet ett höjt SF-stöd och en idrottspolitisk offensiv. Bakgrunden var, att det
statliga stödet förväntades bli konstant de närmaste åren.
I motionen konstaterades också, att RF under tiden 2005 – 2011 hade höjt de egna
personalkostnaderna med 39 procent.
Motionen ledde till en diskussion om personalkostnaderna och möjligheten att
effektivisera RF – verksamheten.
I den mest brännande frågan, den s.k. 51-procentsregeln, tog bl.a. Svenska
Fäktförbundet initiativ till en bred debatt och samling av förbund för att undvika den
stadgeförändring, som föreslogs av Riksidrottsstyrelsen. Inställningen motiverades så
här i Svenska Fäktförbundets remissvar över den utredning, där Fäktförbundets
ordförande var med:
”Utredningen föreslår att den s.k. 51-procentsregeln tas bort ur RF:s stadgar, d.v.s.
villkoret att föreningen ska ha röstmajoritet på stämmor med föreningens
IdrottsAB.
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Utredningen föreslår också att en mängd åtgärder ska vidtas bl.a. för dialog inom
och utanför idrottsrörelsen under utrednings- och remisstiden. Några sådana
åtgärder är varken genomförda eller planerade.
Svenska Fäktförbundet vill inte delta i en principiellt och ideologiskt viktig
förändring av RF-stadgarna utan ett brett samråd och aktiva åtgärder för att få
samförstånd inom svensk idrott.
Utredningens förslag om förändring av RF-stadgarna bör avvisas.”
Detta blev också RF-stämmans beslut. Riksidrottsstyrelsens förslag om en
stadgeändring fick inte den nödvändiga majoriteten.

Internationellt engagemang
nt rn ti n

k ngr ss r

t n

Under det gangna verksamhetsaret har Svenska Fäktförbundet varit med och tagit
ansvar för de internationella fragorna och försökt paverka den internationella
utvecklingen och de internationella besluten. Arbetet har bland annat bedrivits
genom att Fäktförbundet har varit representerat vid följande internationella möten
och kongresser.
1. ECC-möte (European Cadet Circuit)
Vid mötet representerades Svenska Fäktförbundet av Martin Roth Kronwall.
Det viktigaste syftet med mötet var att nå enighet om tidpunkterna för ECC-tävlingar.
2. European Veterans Fencing Committee
Vid kongressen i Terni, Italien, representerades Sverige av Kerstin Warvsten.
3. Europeiska Fäktkonfederationens valkongress i Zagreb 15 juni (EFC)
Ana Valero-Collantes valdes in i exekutivkommittén med betryggande majoritet. Ana
fick 23 röster, vilket gjorde att hon valdes in som tredje person i exekutivkommittén.
Valet innebär att Sverige fortsatt har representation på högsta nivå i Europa efter
Pierre Thullberg som efter fyra år i exekutivkommittén valde att dra sig tillbaka.
Frantisek Janda, Tjeckien, valdes som ordförande för ytterligare en fyraårperiod.
Sverige, tillsammans med de övriga nordiska länderna och ett par andra länder, fick
igenom förslaget att alla kommissioner inom EFC ska ha minst två män/kvinnor.
Denna dag behövde dock inte regeln tillämpas, eftersom kongressen valde in tre
kvinnor, ett stort framsteg för jämställdheten inom internationell fäktning.
.

rdiska äkt ni nens (NFU) kongress i Köpenhamn den 25 oktober.

ordiska Fäktunionen består av fäktförbunden i de nordiska och baltiska länderna.
Det viktigaste syftet med kongressen är att nå enighet om tidpunkterna och
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arrangörerna för olika tävlingar i orden. Bl. a beslutades att Senior NM på värja
2015 och 2016 kommer att äga rum i Malmö.
Vid kongressen representerades Sverige av Ana Valero-Collantes och Jonas Eklund
Erika Aze, Lettland, omvaldes till president.
5. nternati nella äktförb ndets (FIE) kongress och jubileum i Paris 29 november
Under 2013 har det internationella fäktförbundet, FIE, firat sitt 100-årsjubileum vid
ett antal tävlingsarrangemang. Höjdpunkten blev firandet vid kongressen i Paris den
29 november.
Den 29 november 1913 grundades FIE av företrädare för Storbritannien, Belgien,
Tyskland, Italien, Frankrike, Ungern, Nederländerna, Tjeckien och Norge.
I kongressen i Paris deltog Lars Liljegren, Ana Valero – Collantes och Pierre
Thullberg fran Svenska Fäktförbundet. Förbundets tidigare vice ordförande Per
Palmström deltog också i rollen som ledamot FIE:s juridiska kommission.
Kostnaderna för hela vistelsen täcktes till större del av FIE för samtliga deltagare.
En del av kongressbesluten rörde de administrativa bestämmelserna och FIE:s
statuter. De flesta regeländringar träder i kraft från den 1 januari 2014. Bland
förändringarna kan nämnas:









Ändrad matchordning i sexpoule (o.15)
Lagvärldscup för juniorer
Reglerna för fäktutrustning gäller även fäktare som värmer upp.
Fäktinstruktörer måste ha skydd (väst, handske och mask), när de ger lektion
på tävlingsplats. (t.15)
Regler för hur man urskiljer en korrekt attack på klingan definieras på florett
på samma sätt som för sabel (t.56.4)
Frånvaro av klingkontakt tas bort som ett kriterium i icke-kombativitet
(t.87.4.2)
Förseelsen "enkel corps-à-corps" på florett och sabel tas bort från
straffpocketen t.120
Diverse klarlägganden om passage, fötterna utanför pisten, att kasta masken
våldsamt eller farligt etc

nsk r

r s nt ti n in

int rn ti n

fäktning

Sverige är mycket väl representerat pa olika nivaer inom internationell fäktning.
FIE
egal Commission – Per Palmström
Rules Commission – Pierre Thullberg
FIE Women & Fencing Council – Lars Liljegren

28 (40)

EFC
t.o.m. juni 2013
Executive Committee – Pierre Thullberg,
Veterans Commission – Kerstin Warvsten
Referees Commission - Björn indholm
Medical Commission - Rolf Skuncke
fr.o.m. juli 2013
Executive Committee – Ana Valero-Collantes,
Veterans Commission – Kerstin Warvsten
Medical Commission - Rolf Skuncke
Wheelchair/handicapped Commission - Birgitta Linde
SEMI- Commission - Stefan Clausen

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration
Under året har en process inletts som siktar på att utveckla, förbättra och förenkla
SvFF:s arbetsflöde på fencing.se och i Ophardtsystemet vad gäller den logiska kedja
av händelser som ligger till grund för tävlingsverksamheten: kalender, publicering av
tävlingsinbjudan, information till deltagare, nyhetsbevakning under tävlingen,
resultatrapportering och rankinguppdatering. Detta är i nuläget ett mycket
tidskrävande arbete som kräver stor noggrannhet och en fundamental förståelse för
hur information behöver förmedlas. Behovet av att förenkla och undvika att samma
arbetsmoment behöver upprepas i olika system är stor.
Hans Wahls ovärderliga insatser för att stödja användarna, säkerställa systemens
funktion och bidra till utvecklingen kan inte nog framhållas.

Belöningar
Belöningsgruppen har under verksamhetsåret behandlat förslag till utmärkelser.
Följande har beslutats av styrelsen och delades ut under 2013:
Björn Rosengren, tidigare vice ordförande i
Sveriges Olympiska Kommitté

Guldmedalj

Mats Höglund, I2

Silvermedalj

Inga elitmärken delades ut under 2013.
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Årsredovisning, förvaltningsberättelse
Se särskild bilaga.

Revisionsberättelse
Se särskild bilaga.
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Valberedningens förslag inför 2014 års förbundsmöte
Ordförande för en tid av ett år
Lars Liljegren
Fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Ana Valero-Collantes
Sophie Haarlem
Orvar Jönsson
Patrik Joelsson
Fyllnadsval på ett år efter Martin Roth Kronwall, som anställts på deltid
Joakim Lindqvist
Suppleanter till styrelsen (om stadgarna inte förändras)
Lennart Åström
Victor von Platen

till årsmötet 2015
till årsmötet 2016

Revisorer (ett år)
Stefan Norell (omval)
Paul Sievert (omval)
Revisorssuppleanter (ett år)
Mats Fridholm (omval, för Stefan Norell)
Esa Kangas (omval, för Paul Sievert)
Nomineringar
Valberedningen har mottagit följande nomineringar till styrelseledamöter m.m. från
föreningar och SDF:
Lennart Åström från Sydsvenska Fäktförbundet
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Peter Lydh (ordf.), Angela
Toscano och Mats Ekström med Ulf Sandegren som suppleant.
För valberedningen
Peter Lydh
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Förslag till nytt program ”Fäktningen inför framtiden”
Se särskild bilaga.
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Styrelsens förslag till nyckeltal för 2018
Förbundsmötet 2013 beslutade med anledning av behandlingen av
verksamhetsplanen för 2013 om följande mål (nyckeltal) för 2016 (Se spalten näst
längst till höger). I verksamhetsberättelsens avsnitt om nyckeltalen kommenterades
förändringarna.

Antal föreningar
Antal medlemmar
Antal licenser
Lokalt aktivitetsstöd
antalet deltagartillfällen
antalet sammankomster
(7 – 20 år)
Studietimmar i SISUregi

2000

2010

2012

2013

Mål
2016

Mål
2018
förslag

51

49

52

52

55

55

2 900

4 324

*)

4 087

5 000

5 500

323

829

828

874

1 000

1 000

94 000
11 000

80 434
10 282

120 000
14 000

80

909

89 416 105 500 100 000
10 903
12 100
11 500
**)
2 365
2 422
3 000

3 000

*) En annorlunda redovisningsmetod, Idrott Online, gör, att siffrorna från och med 2012 inte är
direkt jämförbara med tidigare år.
**) En beräkning, om höstens verksamhet 2013 ökar procentuellt lika mycket som vårens
verksamhet ökade.

Mot bakgrund av verksamhetens resultat 2013 föreslår styrelsen, att målet för
nyckeltalen för 2018 ska vara de som redovisas i den högra spalten.
Detta mål bör bilda underlag för den verksamhetsplanering i förbund, SDF och
föreningar, som blir följden av att programmet ”Fäktningen inför framtiden” antas
vid förbundsmötet. Konkret betyder det, att varje förening försöker förbättra sina
resultat med den procentandel som anges.
Styrelsen vill därefter ge några kommentarer om förslagen till nyckeltal för 2018.
Kommentarer om de föreslagna nyckeltalen
Viktigt för RF-stöd och landstingsstöd
De valda nyckeltalen motiveras av, att stödet från RF är relaterat till utvecklingen av
antal föreningar, antal medlemmar, omfattningen av det lokala aktivitetsstödet samt
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antalet studietimmar i SISU. För Svenska Fäktförbundet, med ett starkt beroende av
RF-stödet, är det utomordentligt viktigt att ha fokus på de nyckeltal som ger ökat
stöd.
Samma kriterier som gäller för RF-stödet används också i de flesta landsting. Det
betyder, att en förbättring av de ovanstående nyckeltalen också medverkar till ökat
stöd från RF-distrikten till SDF och föreningar.
Antalet licenser är tillfogat för att ge en bild av tävlingsverksamhetens omfattning.
Antal föreningar
Vid årsskiftet redovisades 52 föreningar, som också finns upptagna i röstlängden. I
praktiken finns nu 50 aktiva föreningar inom Svenska Fäktförbundet, sedan
verksamheten har lagts ned i Växjö och Gnesta.
Det är enligt styrelsens mening viktigt, att målet är en ökning av antalet föreningar.
Det kan inte uteslutas, att RF-stödet i framtiden görs om, så att ett minsta antal
föreningar krävs för stöd. För några år sedan föreslogs 50 föreningar, vilket var en av
anledningarna till att Svenska Fäktförbundet slog fast målet 55. Detta förslag blev
dock inte ett beslut på RF-stämman. Istället valdes 25 föreningar som lägsta antal.
I de handlingsplaner som ska göras, när programmet ”Fäktningen inför framtiden” är
antaget, är det viktigt att nå en samsyn om hur förbund, föreningar och SDF
tillsammans kan medverka till att nya föreningar bildas. Men väl så viktigt är att ge
stöd till de föreningar som kanske har tillfälliga problem. Medel från Idrottslyftet ska
användas både för bildande av nya föreningar och för att stödja dem som har en
tillfällig nedgång. Ambitionen måste vara, att inga föreningar ska avsluta sin
verksamhet.
Antalet medlemmar
Det är helt realistiskt att sätta målet 5 500 medlemmar. Ökningen kan ske genom en
bättre redovisning av medlemmarna i IdrottOnline, ökad medlemsrekrytering bland
föräldrar m.m.
Antal licenser
De förändringar av tävlingsverksamheten som föreslås i programmet ”Fäktningen
inför framtiden” bör kunna medverka till en attraktivare tävlingsverksamhet, med
bl.a. fler regionala tävlingar enligt modell från S:t Erikscupen. Fler barn och
ungdomar kommer att få en stimulans att tävla och därmed lösa licens.
Lokalt aktivitetsstöd
Målet 120 000 deltagartillfällen för åldrarna 7 – 20 år och 14 000 sammankomster är
fullt realistiskt mot bakgrund av de senaste årens kraftiga ökning.
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Studietimmar i SISU-regi
Föreningarnas engagemang i SISU-samarbetet har skiftat starkt. Några föreningar
har varit utomordentligt framgångsrika genom åren, medan andra inte riktigt har
tagit detta mål på allvar. Andra lösningar har hittats på i samarbete med andra
partners eller helt i egen regi.
FK Aramis har nu en oproportionerligt stor andel, ca hälften, av de redovisade
timmarna. Föreningen kan vara en inspirationskälla för andra.
SISU är den svenska idrottsrörelsens studieförbund, och det är ett gemensamt ansvar
för föreningar och förbund att utveckla samarbetet. Förbundets studieplan ställer
också vissa grundläggande krav på utbildning, som måste ske i SISU-regi, t.ex.
Plattformen.
Det är föreningarnas ansvar att ta kontakt med SISU och ha en diskussion om
eventuella svårigheter i samarbetet.

35 (40)

Styrelsens förslag till stadgeändring
Styrelsen föreslår förbundsmötet att ta bort ”suppleanter” i stadgarna.
Skälen är att av tradition deltar styrelsesuppleanterna i möten på samma villkor som
ordinarie ledamöter, och kallas således inte särskilt, när någon ledamot inte kan
komma till något styrelsemöte.
Suppleanterna förväntas också delta, och gör det också, med samma kraft i det rent
operativa arbetet som ordinarie ledamöter.
Samtidigt vill styrelsen minska antalet ledamöter från dagens åtta ordinarie
ledamöter jämte två suppleanter till totalt åtta styrelseledamöter.
Dessutom tillkommer självfallet ordföranden, som väljs särskilt av förbundsmötet.
Skälen är att ett lägre antal styrelseledamöter förväntas ställa ökat krav på deltagande
vid styrelsemöten och i arbetet. I en större församling märks inte så tydligt om någon
är frånvarande.
Vidare talar också ekonomiska skäl för en minskning av antalet styrelseledamöter.
Styrelsen föreslår därför följande förändringar av stadgarna:
Paragraf Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3.5.
mom. 18

Val av en suppleant för en tid av
två år och ev. fyllnadsval av en
suppleant för en tid av ett år.

Utgår.
Mom.19 – 23 flyttas upp till mom.
18 – 22.

3 .5.
2:e st.

Valbar enligt punkterna 16 – 20 är
den som är myndig och är medlem
i en förening som är ansluten till
Förbundet.

Valbar enligt punkterna 16 – 19 är
den som är myndig och är
medlem i en förening som är
ansluten till Förbundet.

3.5.
3: st.

Ledamot eller suppleant är inte
valbar som revisor eller
revisorssuppleant

Ledamot är inte valbar som
revisor eller revisorssuppleant.

4.4

Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen
börjar vid förbundsmötet, ska
valberedningen
meddela sitt förslag beträffande
vart och ett av de val som skall
förekomma enligt § 3.5. 16 - 19.

… enligt § 3.5. 16 - 18.
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6.1

6.2

Sammansättning

Sammansättning

Förbundsstyrelsen, som är
Förbundets högsta beslutande
organ när förbundsmöte inte är
samlat, består av ordföranden
samt åtta övriga ledamöter jämte
två suppleanter. Bland såväl
ledamöterna som suppleanterna
ska både kvinnor och män ingå.

Förbundsstyrelsen, som är
Förbundets högsta beslutande
organ när förbundsmöte inte är
samlat, består av ordföranden
samt åtta övriga ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då
minst sju ledamöter eller
suppleanter är närvarande och
deltar i besluten.

Styrelsen är beslutsmässig då
minst sex ledamöter är
närvarande och deltar i besluten.

Förbundet ska eftersträva en
jämn könsfördelning i styrelsen

Om stadgeförslaget om suppleanter inte bifalls av förbundsmötet
För en stadgeförändring krävs, att minst två tredjedelar av avgivna röster stödjer
förslaget. Om så inte sker vill styrelsen göra följande förändring i de nuvarande
stadgarna. Bakgrunden är följande.
Vid 2013 års förbundsmöte i Svenska Fäktförbundet uppkom en tolkningsfråga
gällande § 6.1 (se ovan i vänstra spalten).
Av paragrafen framgår att styrelsen ska bestå av ordförande samt åtta övriga
ledamöter jämte två suppleanter. Bland såväl ledamöter som suppleanter ska både
män och kvinnor ingå.
Frågan som uppkom var om sista meningen ska tolkas så att det ska finnas både män
och kvinnor bland ledamöter och både män och kvinnor bland suppleanter alt. att det
ska finnas både män och kvinnor i ”kollektivet ledamöter och suppleanter”. Mötet
bestämde att den senare tolkningen skulle gälla vid detta möte, men att stadgarna
borde formuleras om så det framstår som klart hur regeln ska tolkas. Under mötet
framkom också att det på ett tydligare sätt borde framgå av stadgarna att förbundet
ska strävar efter en så jämn könsfördelning som möjligt.
Förslag till ändring av § 6.1
Paragraf Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6.1

Sammansättning

Sammansättning

Förbundsstyrelsen, som är
Förbundets högsta beslutande organ
när förbundsmöte inte är samlat,
består av ordföranden samt åtta
övriga ledamöter jämte två
suppleanter. Bland såväl
ledamöterna som suppleanterna ska
både kvinnor och män ingå.

Förbundsstyrelsen, som är
Förbundets högsta beslutande
organ när förbundsmöte inte är
samlat, består av ordföranden
samt åtta övriga ledamöter jämte
två suppleanter.
Det ska eftersträvas en jämn
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könsfördelning i gruppen
ledamöter och suppleanter.
Motivering till ändringen
Syftet med ändringen är att det klart ska framgå, att det inte är ett krav att det ska
finnas både män och kvinnor bland de två suppleanter som ska ingå i
förbundsstyrelsen, utan att jämställdhetskravet ska gälla kollektivet ledamöter och
suppleanter.
En annan tolkning kan te sig märklig, då det skulle medföra att gruppen suppleanter
t.ex. inte skulle kunna bestå av två kvinnor eller två män. Det är inte rimligt att ett
kollektiv på två personer ska behöva ha total jämställdhet. En sådan tolkning skulle
innebära en allt för snäv rekryteringsbas. Detta kan inte heller anses allt för angeläget
mot bakgrund av att suppleanterna inte har någon självständig roll i styrelsen utan
inträder med fullt mandat först när en ordinarie ledamot är frånvarande.
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Bilaga
Lokalt aktivitetsstöd våren 2013
(7 – 20 år)
Förening
Fäktklubben Scaramouche
A 6 Skytte- o Idrottsförening
Dalregementets
Idrottsförening
I 2 Idrottsförening
KFUM Norrköping
KFUM JKS Basket Idrott och
Kultur
Göteborgs Fäktklubb
Östersund-Frösö Fäktklubb

Sammankomster Deltagartillfällen
168
69
87

760
501
363

49
10
215

360
74
1227

369
36

8374
114

Fäktklubben Aramis
Halmstads Fäktsällskap
Malmö Fäktklubb av 1919
Ystads Fäktklubb
Ängby Fäktklubb
Ljungby Fäktklubb
Kalmar Fäktklubb
Nyköpings Fäktklubb
Fäktklubben Athos
Fören.för Fäktkonst.
Främjande
Umeå Fäktklubb
Linköpings Fäktklubb
Stockholms Allmänna
Fäktförening
KFUM JKS Botkyrka
Wadköpings Fäktförening
Lugi Fäktförening
Uppsala Fäktförening
Djurgårdens IF Fäktförening
Fäktklubben Chapman
Gotlands Fäktklubb
Kungsbacka Fäktklubb 1999
C4 Fäktklubb
Jakobsbergs Fäktklubb
Arvika Fäktklubb
Upplands Väsby Fäktklubb
Bodens Fäktklubb
Vilhelmina Fäktklubb
En Garde Fäktförening Solna
Idrottsföreningen
Kusthöjden
Allez Fäktförening Göteborg
Värjan-Eskilstuna Fäktklubb

508
51
269
85
303
39
208
30
30
1065

2663
403
1848
494
2096
185
1660
220
310
6504

130
123
141

1149
1169
2095

19
244
200
269
326
293
182
243
40
145
98
11
30
17
484
33

129
2217
1154
1875
2511
1436
2230
3107
188
832
519
125
297
90
5380
183

66
11

566
45

Antal föreningar: 39

6696

55453
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Föreningarnas samarbete med SISU 2013
Förening
Fäktklubben Chapman
Dalregementets Idrottsförening
Gotlands Fäktklubb
Gävle Fäktförening
Fäktklubben Aramis
Malmö Fäktklubb av 1919
C4 Fäktklubb
Kalmar Fäktklubb
A6 Skytte- o Idrottsförening
Fören.för Fäktkonst. Främjande
En Garde Fäktförening Solna
KFUM JKS Basket Idrott och
Kultur
Djurgårdens IF Fäktförening
Saltsjöbadens Idrottsförening
KFUM JKS Basket
KFUM JKS Botkyrka
Ängby Fäktklubb
Nyköpings Fäktklubb
I 2 Idrottsförening
Arvika Fäktklubb
Göteborgs Fäktklubb
Idrottsföreningen Kusthöjden
Wadköpings Fäktförening
Linköpings Fäktklubb
Antal föreningar: 24

Arrangemang

Timmar

1
11
22
1
35
26
4
6
6
14
8
2

1
106
159
1
1 382
333
48
56
54
74
35
5

1
1
1
1
1
1
2
7
1
1
20
1

4
2
1
1
1
12
29
13
2
2
89
12

174

2422
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