
 

  

 

VERKSAMHETSPLAN 
2008 

 
BUDGET 2008 OCH 2009 

 
Styrelsens förslag till förbundsmötet den 19 april 2008 

 
 
 
 
 

Sid. 

Inledning  
Idrottslyftet  3 
Verksamhetskonferens  2 
”Fäktningen inför framtiden” 
-  översyn av handlingsplaner och beslut om gemensamma nyckeltal  3 
Handlingsplaner  3 

Klubben i centrum  3 
Kraftfull utbildningssatsning  3 
Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet  5 
Landslag i världsklass både för damer och för herrar  6 
Ökad självfinansiering 8 
Offensiv PR- och informationsverksamhet 8 

Övriga verksamheter 9 
Ungdomsverksamhet 9 
Internationellt engagemang 10 
Jämställdhet – en utmaning 11 
Sabel  11 
Veteranfäktning 12 
Belöningar 12 
  

Budget 2008 13 
Budget 2009 14 

 



 

  2  (14) 

Inledning 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan bygger på en konkretisering av 
programmet ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
De i särklass viktigaste uppgifterna för förbundet under 2008 är följande, 
som innebär, att Svenska Fäktförbundet stärks på längre sikt: 
 
• Kraftfull satsning på att med stöd av medel från Idrottslyftet öppna 

dörrarna för fler och behålla allt fler ungdomar längre upp i åldrarna. 
Principerna för hur medel används ligger fast, men två nya områden har 
redan öppnats, domarutbildning och läger för talanger. 

 
• Fortsätta uppbyggnaden av ett konstruktivt och långsiktigt samarbete 

med SISU och för att därigenom bl. a få ut Svenska Fäktförbundets 
utbildningshandbok på bredden. Den under 2007 vikande kurvan över 
studietimmar i föreningarna måste brytas. 

 
Förbundets utbildningskonferens blir en viktig plattform för att bl.a. 
förankra utbildningsplanen. 

 
• Långsiktiga samarbetsavtal med sponsorer 
 

Styrelsen kommer att intensifiera detta arbete genom bl.a. en ny 
arbetsfördelning som ger styrelseledamöter tid och möjlighet att arbeta 
hårdare med denna fråga. 

 
• Satsning på ökad jämställdhet i styrelser och rådgivande organ i enlighet 

med det nya avsnittet i ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
• Brett genomslag för det nya avsnittet om ungdomsfäktning i ”Fäktningen 

inför framtiden”, bl.a. genom en konferens. 
 
• Bred dialog om nyckeltal och konkreta mål för förbundets framtida 

utveckling som komplement till programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”. 

 
Idrottslyftet 
 
I verksamhetsberättelsen för 2007 redovisas vilka principer som gäller för 
utbetalning av pengar från Idrottslyftet. 
 
Svenska Fäktförbundet får under tiden 1 juli 2007 – 30 juni 2008 totalt  
760 000 kronor i föreningsstöd och 180 000 kronor i administrationsstöd.  
Dessutom tillkommer 471 000 kronor för förbundsutveckling, sedan den nya 
regeringen beslutat att satsa pengar för att också stärka specialförbunden.  
 
Besked om den följande perioden har ännu inte givits av regeringen, men RF 
bedömer, att stödet de närmaste åren kommer att bli i nivå med det 
nuvarande. 
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Nya möjligheter för föreningarna finns inom domarutbildning, som tidigare 
har varit en allvarlig flaskhals för förbundets utveckling, och talangläger, som 
medverkar till att stimulera flera äldre ungdomar att vara kvar som aktiva. 
 
Verksamhetskonferens 
 
Förbundsstyrelsen bjuder härmed in till höstens traditionella 
verksamhetskonferens. 
 
 
Styrelsen kallar härmed SDF och föreningar till verksamhetskonferens den 
4 – 5 oktober 2008 
 
Plats redovisas senare. 
 
Styrelsen planerar att inbjuda till en konferens med mycket brett deltagande 
från föreningar och SDF. Målgrupper kan vara både förtroendevalda i 
föreningarnas styrelser och fäkttränare.  
 
Angelägna ämnen är bl.a. ungdomsverksamheten, utbildningens framtid 
samt landslagsverksamheten.  
 
 
Handlingsplaner 
 
Styrelsens förslag till handlingsplaner grupperas nedan under de rubriker 
som i programmet ”Fäktningen inför framtiden” kallas ”Strategiska 
handlingsplaner – Svenska Fäktförbundets åtgärder”. Punkterna, som är de 
allra mest prioriterade ur programmet,  kommenteras och konkretiseras.  
 
Klubben i centrum 
 
• Stöd till nybildning av klubbar 
 
Denna verksamhet prioriteras i handslaget. Framgång bygger på ett lokalt 
intresse eller att någon förening i närheten tar initiativ.  
 
I verksamhetsberättelsen för 2007 redovisas, att ett antal nya föreningar har 
bildats. Det är viktigt, att dessa nya föreningar får stöd, bl.a. av medel från 
Idrottslyftet, i inledningsskedet. 
 
Kraftfull utbildningssatsning 
 
• Utbildningskonferens 
 
Årets viktigaste händelse inom utbildningsfrågor kommer att vara den 
utbildningskonferens som är planerad att hållas under hösten 2008. Avsikten 
är framför allt att nå beslut avseende en enhetlig utbildningsplan för 
instruktörer. Efter detta är det möjligt att utarbeta kursplaner för dessa 



 

  4  (14) 

utbildningar. Kanske kan denna konferens bli en del i 
verksamhetskonferensen. 
 
• Tävlingsledarutbildningar 
 
För att höja kvaliteten på de tävlingar, som redan finns inom förbundet och 
för att förbättra förutsättningarna för att skapa nya välarrangerade tävlingar i 
närområdet, är avsikten att hålla två tävlingsledarutbildningar.  
En arrangeras på basnivå samt en för mer erfarna funktionärer och 
tävlingsledare.  
 
Även i år kommer utbildningen på basnivå att hållas i samband med 
Masterstävlingen i Jönköping, då förhållandena på den platsen var mycket 
gynnsamma.  
 
• Barn- och ungdomsledarutbildning 
 
Sommarens Barn- och ungdomsledarutbildning, kombinerad med steg II 
instruktörsutbildning, kommer att förläggas till Gotland, samtidigt som 
ungdomslägret i samband med Gotlands fäktvecka hålls där.  
 
Vidare avses att hålla ytterligare en sådan utbildning under hösten. Ett 
pånyttfött samarbete med militären kan bidra till att kostnaderna kan hållas 
på en skälig nivå. Därmed kan fler instruktörer utbildas till lägre kostnad per 
person. Också en utökad lägerverksamhet kan vara en möjlighet. 
 
Det är viktigt att de duktiga instruktörer som finns i landet också kan beredas 
plats på andra lämpliga seminarier både inom och utom landet. Medel från 
Idrottslyftet kan användas till detta. Föreningarna uppmanas att vara aktiva 
inom detta område. 
 
Förhoppningen är att starta revideringen av förbundets kursplaner för 
instruktörsutbildning Steg I och Steg II. Förbundets utbildningshandbok 
måste i framtiden utgöra grunden för all utbildning på den nivån. 
 
• Kraftfull information om SISU: s möjligheter 
 
Den under 2007 vikande kurvan över studietimmar i föreningarna måste 
brytas. 
 
• Uppdatering av Fäktmärket 
 
Det är dags att se över och eventuellt uppdatera det material som avser 
Fäktmärket, främst med hänsyn till de regelförändringar som skett under 
senare år. Detta sker i samarbete med domarkommissionen. 
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Ökad rekrytering till fäktgymnasiet 
 
Ansträngningar måste göras för att öka rekryteringsunderlaget och i första 
hand rikstäckningen. 
 
Det är väsentligt, att förbund och föreningar tydligt visar svensk fäktungdom 
och svenska fäktledare, att fäktgymnasiet är en bra väg för de ungdomar som 
vill nå elitnivå i svensk fäktning. 
 
Domare 
 
En kraftfull satsning på domarverksamheten har skett under 2007, vilket 
redovisas utförligt i verksamhetsberättelsen. 
 
Prioriterade områden under 2008 är: 
 

– att på ett bra sätt i systemet integrera domarutbildningen på sabel 
– att engagera fler kvinnor i domararbetet 
– att öka skickligheten hos florettdomarna 
– att sprida erfarenheterna av domaruppdrag utomlands. 
– att arrangera minst ett seminarium för inhemska domare. 
– att integrera delar av domarsystemet i tävlingsledarutbildningen. 

 
I samband med Challenge Bernadotte 2008  kommer förbundet att 
tillsammans med FIE organisera ett internationellt domarseminarium och en 
examination av FIE-domare. 
 
Riksidrottsförbundet har efter ansökan från förbundet beviljat förbundet 
internationellt stimulansbidrag med 60 000 kr för genomförandet av 
domarseminariet och domarexaminationen 2008. 
 
De budgeterade medlen avser kostnader för prov till förbundsdomarexamen, 
FIE-domarprov i Stockholm, kostnader för domaransvarig vid SM-tävlingar 
m.m.  
 
Styrelsen och domarkommissionen hoppas, att det under 2008 ska bli 
möjligt att locka klubbar och distrikt att anmäla kandidater till 
kursledarutbildning, så att distriktsdomarkurser på ett ekonomiskt och 
likartat sätt kan bedrivas på många platser ute i distrikten.  
 
Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet 
 
• Kurs för tävlingsarrangörer 
 
Se ovan under ”utbildning”. 
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Landslag i världsklass både för damer och för herrar  
 
Den landslagsledning som styrelsen har tillsatt kommer att ha det 
övergripande ansvaret för förbundets elitverksamhet under 2008. 
 
Landslagsledningen består av Per Palmström (ordförande samt 
förbundsstyrelsens representant), Igor Tsikinjov, (förbundskapten och 
värjledare), Henrik Lundegaard (florettledare), Peo Danielsson (ansvarig för 
kontakter med SOK och för SOK-projekt) och Johan Harmenberg (övrig 
ledamot).  
 
Genom att Per Palmström är både ordförande i landslagsledningen och vice 
ordförande i förbundsstyrelsen finns en koppling mellan landslagsledningen 
och förbundsstyrelsen. Avsikten är att denna koppling skall säkerställa en 
bred förankring av elitverksamheten i styrelsen. 
 
Det är landslagsledningens uppgift att, på förslag från vapenledarna och efter 
förbundskaptenens yttrande, fatta beslut om uttagningskriterier till 
mästerskap, uttagningar till mästerskap, fördelning av talangpott samt 
principer för hur landslagsverksamheten skall bedrivas. 
 
Förbundskaptenen är ansvarig för den dagliga verksamheten avseende 
förbundets elit- och landslagsverksamhet. Det är förbundskaptenen som i 
första hand kommer att sköta kontakterna med fäktarna och tränarna för att 
informera om beslut angående uttagningar etc. 
 
Under 2007 påbörjade förbundskaptenen ett arbete med att besöka 
föreningar med landslagsfäktare runt om i landet. Avsikten är att dessa 
föreningsbesök skall fortsätta under 2008. För 2008 finns det även planer på 
att landslagens träningsläger skall förläggas till olika platser runt om i landet. 
Syftet med detta är att ge landslagsfäktarna ökad variation och stimulans och 
att öka kunskapen i landet om landslagens träningsmetoder och tankesätt. 
För klubbarna kommer detta att ge intressanta impulser. 
 
Förbundets nuvarande anställningsavtal med Igor Tsikinjov löper ut den 31 
december 2008. Det är styrelsen avsikt att förbundet senast under maj 2008 
skall skriva ett nytt anställningsavtal med Igor Tsikinjov och förlänga hans 
uppdrag som förbundskapten t.o.m. 2012. 
 
Landslagsledningen har under 2007 diskuterat Svenska Fäktförbundets 
landslagsorganisation med SOK. Denna diskussion kommer att fortsätta 
under 2008. Det är styrelsens förhoppning att diskussionen kommer att leda 
fram till att några klubbtränare mer formellt knyts till 
landslagsverksamheten som landslagstränare. Vidare är det styrelsens 
förhoppning att SOK till viss del kommer att stötta dessa landslagstränare 
ekonomiskt, när de fullgör landslagsuppdrag. 
 
För 2008 kommer landslagsledningen att fortsätta tillämpa principen att det 
krävs goda internationella resultat för att en fäktare skall få representera 
Sverige vid EM, VM, JVM och kadett-VM. Landslagsledningens krav framgår 
av de uttagningskriterier som landslagsledningen har fastställt och kommer 
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att fastställa. 
 
Eftersom det arrangeras OS 2008, arrangeras VM endast för de grenar som 
inte får plats på det olympiska programmet. Sverige kommer att vara med på 
VM med ett lag på damvärja. 
 
Landslagsledningen kommer inte att tillämpa kravet på goda internationella 
resultat lika starkt vid kadett-EM och JEM. Landslagsledningen vill ha 
möjlighet att kunna skicka större trupper till dessa mästerskap och då även ta 
med fäktare som behöver utvecklas ytterligare, innan de är mogna för att 
fäkta de riktigt stora internationella mästerskapen. 
 
Styrelsen har för avsikt att Sverige skall vara med på nya U-23 EM. 
Landslagsledningen har ännu inte fastställt några uttagningskriterier för 
detta mästerskap. 
 
I budgeten för 2008 finns medel avsatta för deltagande på de ovan angivna 
mästerskapen. Dessa medel är dock endast avsedda att täcka kostnaderna för 
startavgifter, ledare, tränare och domare. Det är styrelsens ambition att 
förbundet på sikt även skall kunna täcka kostnaderna för fäktarnas resor och 
uppehälle vid mästerskapsdeltagande. I dagsläget är detta dock endast 
möjligt för de fäktare som omfattas av något program som får stöd från SOK 
samt för de fäktare som genom goda resultat kan få ersättning i efterhand 
från den talangpott som finns i budgetförslaget för 2008. 
 
Genom stöd från Sveriges olympiska kommitté har ett omfattande tävlings- 
och träningsprogram för värjdamerna inför OS 2012 kunnat utarbetas. Mot 
bakgrund av de resultat som värjdamerna presterar är det styrelsens avsikt 
att fortsatt fullt ut stödja värjdamerna. Den plan som finns för värjdamerna 
innehåller i princip all den verksamhet som förbundskaptenen vill genomföra 
för 2008. 
 
Även för herrvärjfäktarna planeras ett tävlings- och träningsprogram för 
2008. Programmet stöttas till viss del ekonomiskt av SOK. Planen kräver 
dock ekonomiska insatser från fäktarna själva och klubbarna. Baserat på 
resultaten under 2007, och de goda resultat som vi hoppas skall komma 
under 2008, kommer landslagsledningen att inleda en diskussion med SOK 
om utökat framtida stöd för herrvärjfäktarna. 
 
Florettledaren Henrik Lundegaard har tagit fram en ambitiös och 
genomarbetad plan för organisationen och utvecklingen av svensk 
florettfäktning. Förslaget bygger på mer och bättre klubbträning och 
träningsläger, uppföljning av fäktarnas träning och planering samt 
deltagande på internationella tävlingar. Styrelsen har satt av särskilda medel 
i budgeten för att planen skall kunna genomföras. Planen kräver dock 
ekonomiska insatser från fäktarna själva och klubbarna.  
 
Under 2008 kommer förbundet att påbörja ett arbete avseende 
talangutveckling. Arbetet kommer att ledas av Ulf Lindholm. Under 2007 
utsåg styrelsen Ulf Lindholm till talangchef. 
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Två talangläger är planerade att genomföras i Hällevik, varav ett tillsammans 
med förbundskaptenen och landslaget på damvärja. Uttagningen av de 
fäkttalanger som kommer att få vara med på dessa båda läger kommer att ske 
av talangchefen i samråd med förbundskaptenen och vapenledarna. 
 
Enligt planen för 2008 skall talangchefen även besöka svenska fäkttävlingar 
runt om i landet för att på plats vid pisten identifiera talanger och pratat med 
klubbtränare och fäktare. Ulf Lindholm får då också möjlighet att berätta om 
de möjligheter som fäktgymnasiet i Karlskrona ger. 
 
Det är styrelsens avsikt att arbetet med kravanalysen för elitfäktare skall 
slutföras under 2008. Detta arbete leds av Göran Flodström och stöttas av en 
arbetsgrupp och SOK: s utvecklingschef. Avsikten är att även arbetet med att 
ta fram en utvecklingstrappa för elitfäktare skall påbörjas. Förbundet måste 
ta fram en kravanalys och en utvecklingstrappa för att inte riskera att i 
framtiden stå utan stöd från SOK. Dokumenten behövs dock framför allt som 
stöd i arbetet med att utveckla svensk elitfäktning. 
 
Det är landslagsledningens avsikt att under hösten 2008 bjuda in till ett 
elittränarseminarium för att diskuterar organisationen av elitverksamheten 
och planeringen av kommande säsong. Några medel för detta seminarium 
finns inte avsatta i budgeten för 2008, och tränarnas deltagande i seminariet 
kommer därför att behöva finansieras av klubbarna eller på annat sätt. 
 
Ökad självfinansiering 
 
Interverbum AB är sedan 2006 Svenska Fäktförbundets huvudsponsor. 
Företaget har utfäst sig att ge stöd till förbundet t.o.m. OS i Peking 2008. 
 
Interverbum är ett av Nordens ledande språkföretag med kontor i Sverige, 
Finland, Danmark, USA och England. Företaget har 50 fast anställda och 
cirka 300 specialiserade översättare i sitt nätverk. Huvudområdena är 
översättning, språkutbildning och tolkning. 
 
Styrelsen kommer att intensifiera detta arbete genom bl.a. en ny 
arbetsfördelning som ger styrelseledamöter tid och möjlighet att arbeta 
hårdare med denna fråga. 
 
Offensiv PR- och informationsverksamhet  
 
• Utveckla www.fencing.se 
 
Hemsida är den enskilt viktigaste kommunikationskanalen för Svenska 
Fäktförbundet. Tack vare Mats Ingerdahls professionella styrning och en stor 
mängd ideella insatser av en handfull personer håller sidan relativt hög nivå. 
Att kontinuerligt försöka förbättra hemsidan samt även rapporteringen på 
densamma är en viktig uppgift under 2008.  
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• Kurs för PR- och informationsansvariga i samband med utbildningen för 
tävlingsarrangörer 

 
Denna utbildning kommer att konkretiseras och efter dialog med föreningar 
och enskilda personer eventuellt genomföras under året. 
 
 
• Regelbundna journalistkontakter i samband med viktig tävling 
 
Denna verksamhet sker kontinuerligt med gott resultat. Den av förbundet 
särskilt beställda mediebevakningen visar på goda resultat av förbundets och 
föreningarnas verksamhet. Genomslaget för fäktning är stort i förhållande till 
förbundets storlek. Flera landsortstidningar har under året haft många och 
långa reportage. 
 
De tävlingar som avses ovan är: 
OS och VM 
JVM och kadett-VM 
EM för alla åldrar 
Challenge Bernadotte 
Vigor Challenge 
SM 
 
• Nyhetsbrevet @llez 
 
Nyhetsbrevet @llez är Svenska Fäktförbundets enda interna proaktiva 
kommunikationskanal. Ett intressant nyhetsbrev fyller många syften och 
kopplingen mellan utskickat nyhetsbrev och antalet besök på hemsidan är 
mycket tydlig. Avsikten är att @llez ska utkomma med jämna mellanrum 
eller så fort det finns något av vikt att berätta. @llez har drygt 700 mottagare. 
 
 
Ungdomsverksamheten 
 
Det nya avsnittet om ungdomsfäktning i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” innehåller ett antal centrala åtgärder. Styrelsen vill under 2008 
prioritera följande rubriker i programmets ungdomsdel. 
 
• Erfarenhetskonferens med distrikt och föreningar om ungdomsfrågor 
 
Konferensen arrangeras eventuellt som en del av den breda 
verksamhetskonferens som redovisats tidigare. 
 
• Läger 

Tre rikstäckande läger arrangeras: 

 
-  Vinterläger i Karlskrona  
-  Sommarläger i Hällevik 
-  Sommarläger på Gotland 
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Priset ”Fair Play 2006” delas ut. 
 
Rullstolsfäktning 
 
Styrelsen kommer under 2008 att föra en dialog med SDF och föreningar om 
rullstolsfäktningen. En bredare satsning med förbundsmedel kan vara aktuell 
under 2009. Ett första steg i en sådan verksamhet är ett avtal med Svenska 
Handkappidrottsförbundet om formerna för verksamheten. 
 
Internationellt engagemang 
 
Styrelsens skall bjuda in Internationella Fäktförbundets President, René 
Roch, till Stockholm i samband med Challenge Bernadotte 2008. Goda 
relationer med Internationella Fäktförbundet (FIE) och president Roch är 
viktiga för förbundets internationella arbete, inte minst för att VIGOR 
Challenge och Challenge Bernadotte skall få behålla statusen som JWC-
tävling respektive GP-tävling. 
 
I samband med Challenge Bernadotte 2008  kommer förbundet att 
tillsammans med FIE organisera ett internationellt domarseminarium och en 
examination av FIE-domare. 
 
Riksidrottsförbundet har efter ansökan från förbundet beviljat förbundet 
internationellt stimulansbidrag med 60 000 kr för genomförandet av 
domarseminariet och domarexaminationen 2008. 
 
Styrelsen har för avsikt att Svenska Fäktförbundet skall vara representerat 
vid följande internationella sammankomster under 2008: 
 
− FIE: s Generalförsamling i Acireale, Italien den 5 april, 
− Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Kiev, Ukraina den 4 juli, 
− Nordiska Fäktunionens kongress i Reykjavik, Island den 13 juni 
− FIE: s valkongress i Paris, Frankrike i november 
 
Per Palmström, Svenska Fäktförbundets vice ordförande, har fått det finaste 
uppdrag en tävlingsledare kan få. Per av har av FIE utsetts till president för 
DT vid fäkttävlingen i OS i Beijing den 9 – 17 augusti. Han har också fått 
samma uppdrag vid lag-VM i damvärja och herrflorett i Peking den 18 – 20 
april. 
 
Pierre Thullberg, tävlingschef vid Challenge Bernadotte,  har fått samma 
uppdrag vid junior-VM i Acireale, Italien, den 6 – 14 april och vid EM i Kiev, 
Ukraina den 5 – 10 juli. 
 
Svensk fäktning gläder sig över den uppskattning som fäktvärlden har gett 
både till Per och Pierre men indirekt också till svensk fäktnings 
organisatoriska och personliga kompetens. 
 
I budgeten för 2008 finns inte några medel avsatta för översättningen av  
FIE: s tävlingsreglemente. Arbetet med att validera och uppdatera 
översättningen kommer således även för 2008 att vara beroende av ideella 
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krafter. Mot denna bakgrund och med beaktande av att FIE: s 
tävlingsreglemente är ett mycket omfattande och komplext regelverk, som 
dessutom med jämna mellanrum är föremål för omfattande ändringar, kan 
styrelsen inte säga när arbetet med reglementet kommer att vara klart. 
 
Utöver de ovan nämnda aktiviteterna kommer styrelsen att i enlighet med 
handlingsplanen för internationella engagemang bevaka och driva viktiga 
internationella frågor. 
 
Jämställdhet – en utmaning 
 
RF-stämman 2005 fattade genomgripande beslut om jämställdhet, när 
idrottsrörelsens nya jämställdhetsplan antogs. 
 
I alla beslutande församlingar, även klubbar, ska finnas minst 40 procent av 
vardera könet 2009. Och fördelningen mellan män och kvinnor i styrelserna 
kommer att påverka RF-stödet till specialförbunden.  
 
Svenska Fäktförbundet måste engageras kraftfullt för att göra dessa mål till 
verklighet både i förbund och i klubbar. Bristande engagemang i 
jämställdhetsfrågor får inte bli en anledning för RF att minska stödet till 
förbundet. 
 
Målen för 2009 är: 
  
• Kvinnor och män är representerade med minst 40 procent i alla 

beslutande och rådgivande organ  
 
• Valberedningar består, förutom ordföranden, av lika andel kvinnor och 

män. 
 
För att förverkliga målen genomförs bl.a. följande under 2008: 
 
• Förbundsmötet 2008 antar ett nytt avsnitt om jämställdhet i programmet 

”Fäktningen inför framtiden” tillsammans med handlingsplaner för att 
göra ambitionerna till verklighet. 

 
• Jämställdhet behandlas vid höstens verksamhetskonferens liksom vid den 

konferens som arrangeras den 21 april 2007, under förbundsmötesdagen. 
 
Styrelsen uppmanar föreningarnas styrelser att snarast med respektive 
valberedning gå igenom jämställdhetsmålen och de krav som ställs i 
jämställdhetsplanen. 
 
Sabel  
 
Liksom tidigare år är målet att öka antalet manliga och kvinnliga 
sabelfäktare, och då främst ungdomar. Ökat samarbete med de övriga 
nordiska länderna ska bidra till denna utveckling. 
 
Under verksamhetsåret planeras: 
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• Instruktörskurs på Island i samband med NM  
• Nordiskt träningsläger på Island i samband med NM  
• FIE-domarutbildning på Island i samband med NM  
• Fortsättning på den svenska instruktörsutbildningen som påbörjades 

2006  
• Nationella träningsläger  
• 5-6 nationella tävlingar inklusive en VC-satellit  
 
Tävlingsmässigt är målet för senior- och juniorfäktarna deltagande på VC-
satelliter. NM på Island samt SM är de viktigaste tävlingarna under VC-nivå. 
 
Förbundets sabelansvarige, Eric Wigren, kommer också under året att besöka 
sabelcentrum på Island. 
 
 
Veteranfäktning  
 
Målet är att öka antalet aktiva veteranfäktare både som motionärer och på 
tävlingar. 
 
Införande av veteranklubblag på veteran-SM prövas under året. Utbytet med 
andra klubbar, både hemma och utomlands, ökar. 
 
Förbundet ska vara representerat vid EVFC: s årliga kongress i samband med 
EM. 
 
Målet är att ta NM- och VM-medaljer samt att herrlaget på värja återerövrar 
EM-guldet. 
 
Årets stora tävlingar är: 
 
SM i Stockholm    9 februari  från 40 år 
Ystad International, NM  14 – 15 juni  från 40 år 
Lag-EM i Ciudad, Spanien   8 – 11 maj  från 40 år 
VM i Limoges, Frankrike   4 – 7 september från 50 år 
 
De budgeterade medlen avser att täcka administration. 
 
 Belöningar 
 
Belöningsgruppen bereder inkomna förslag på belöningar från SDF, ombud 
fäktning, klubbar m.m. och lämnar förslag till styrelsen. Gruppen bevakar 
och föreslår också utmärkelser på eget initiativ. 
 
Belöningsgruppen kontrollerar även insända resultatförteckningar för att se 
vilka som meriterar sig för Elitmärket – Stora Grabbars märke. 
 
Under året kommer gruppen att göra en översyn av gällande 
belöningsbestämmelser. 
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Styrelsens förslag 

Intäkter Budget Kostnader Budget

Bidrag Riksidrottsförbundet 1 663 000 Basverksamhet

Bidrag SOK Kansli 1 050 000

Bidrag SOK Förbundskapten 240 000 Förvaltning 40 000

Bidrag SOK utmanarsatsning Styrelse&VU, årsmöte 120 000

Idrottslyftet, administration 180 000 Utbildning 177 000

Idrottslyftet Förbundsutveckling 471 000 Ungdom 174 000

Föreningsavgifter/licenser 170 000 Media 80 000

Utbildning 212 000 Jämställdhet 10 000

Ungdom 174 000 Belöningar 5 000

Sponsorer 50 000 Övr kostnader, avskrivningar 14 000

Stimulansprojekt RF (FIE-domarexamination) 60 000 Övr kostnad sålda varor 10 000

Övrigt; försäljning m m 25 000

Räntenetto 10 000 Tävlingsverksamhet
Summa intäkter: 3 255 000 Medlemsförsäkring 30 000

Kostnad tävlingslicenser 10 000

Idrottslyftet föreningsstöd (1 juli 2007 - 30 juni 2008) 760 000 kr Internationella engagemang 35 000

Avgifter till int förbund (FIE, UEE, EFVC) 5 000

Domarkommissionen 120 000

Domarkostnad elitverksamhet 70 000

Sabel 10 000

Veteranverksamhet 1 000

Elitsatsning OS 2008 - 2012 240 000

SOK toppsatsning

Förbundskapten 240 000

SOK utmanarsatsning

Elitverksamhet SvFF 915 000

Förbundskapten 240 000

Värja 373 000

Florett 45 000

Ledarkostnader mästerskap 97 000

Talangpott 50 000

Övrigt landslagsledningen 10 000

Fäktgymnasiet 75 000

Talangutveckling 25 000

Tävlingar 5 000

VC Challenge Bernadotte Stockholm GP 2008

JVC VIGOR Challenge 2008 marknadsföringsbidrag 0

Coupe du Nord 2008 marknadsföringsbidrag 5 000

Projekt

Sponsorer 5 500

FIE-domarexamination 100 000

Förbundsutveckling 50 000

Summa kostnader: 3 206 500

Resultat: 48 500

Svenska Fäktförbundet
Budget 2008
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Styrelsens förslag: 

Intäkter Budget Kostnader Budget

Bidrag Riksidrottsförbundet 1 663 000 Basverksamhet

Bidrag SOK Kansli 1 050 000

Bidrag SOK Förbundskapten 240 000 Förvaltning 40 000

Bidrag SOK utmanarsatsning Styrelse&VU, årsmöte 120 000

Idrottslyftet, administration 180 000 Utbildning 210 000

Idrottslyftet Förbundsutveckling 471 000 Ungdom 174 000

Föreningsavgifter/licenser 170 000 Media 80 000

Utbildning 250 000 Jämställdhet 10 000

Ungdom 174 000 Belöningar 5 000

Sponsorer 0 Övr kostnader, avskrivningar 14 000

Stimulansprojekt RF 0 Övr kostnad sålda varor 10 000

Övrigt; försäljning m m 25 000

Räntenetto 10 000 Tävlingsverksamhet
Summa intäkter: 3 183 000 Medlemsförsäkring 30 000

Kostnad tävlingslicenser 10 000

Idrottslyftet föreningsstöd (1 juli 2008 - 30 juni 2009) 760 000 kr Internationella engagemang 30 000

Avgifter till int förbund (FIE, UEE, EFVC) 5 000

Domarkommissionen 120 000

Domarkostnad elitverksamhet 70 000

Sabel 5 000

Veteranverksamhet 1 000

Elitsatsning OS 2008 - 2012 250 000

SOK toppsatsning

Förbundskapten 250 000

SOK utmanarsatsning

Elitverksamhet SvFF 935 000

Förbundskapten 250 000

Värja 380 000

Florett 45 000

Ledarkostnader mästerskap 100 000

Talangpott 50 000

Övrigt landslagsledningen 10 000

Fäktgymnasiet 75 000

Talangutveckling 25 000

Tävlingar 5 000

VC Challenge Bernadotte Stockholm GP 2008 0

JVC VIGOR Challenge 2008 marknadsföringsbidrag 0

Coupe du Nord 2008 marknadsföringsbidrag 5 000

Projekt

Sponsorer 0

Stimulansprojekt RF 0

Förbundsutveckling 50 000

Summa kostnader: 3 154 000

Resultat: 29 000

Svenska Fäktförbundet
Budget 2009
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