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Inledning    
 
Programmet Fäktningen inför framtiden är grunden för styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för 2009 – 2010. De i viktigaste uppgifterna för svensk fäktning 
under de närmaste åren är: 
 
• Kraftfull satsning på utbildningsverksamheten med bl.a. bildandet av en 

referensgrupp med företrädare för föreningar och SDF. 
 
• Dialog mellan förbundsstyrelse, SDF och föreningar om hur förbundet med 

gemensamma insatser kan förverkliga de mål som beskrivs i de av förbundsmötet 
antagna nyckeltalen. 

 
Idrottslyftet    
 
Regering och riksdag beslutade att öka stödet till idrottsrörelsen genom det s.k. 
Handslaget från och med den 1 juli 2003.  
 
Stödet till Svenska Fäktförbundet under de fyra senaste åren redovisas i 
nedanstående tabell. 
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 
 
 2006 – 

2007 
 

2007 – 
2008 

2008 – 
2009 

2009- 
2010 

Förbundsutveckling Fanns ej 471 000 471 000 486 000 
Verksamhetsutveckling 187 000 180 000 182 000 185 000 
Föreningsstöd 810 000 760 000 773 000 797 000 
 
Idrottslyftet har i princip två syften: 
 
• Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar 
• Utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna 
 
Vid verksamhetskonferensen i september 2007 diskuterades hur de nya resurserna 
från Idrottslyftet borde användas. Diskussionen handlade om ”förbundets trånga 
sektorer”, som hindrade svensk fäktning från att öppna dörrarna för fler och från att 
ge allt fler ungdomar möjlighet att idrotta längre upp i åldrarna. 
 
Av detta skäl har förbundsstyrelsen sedan hösten 2007 riktat in Idrottslyftet, så att 
stöd också kan utgå till domarutbildningar och läger för talanger. Brist på domare var 
en besvärlig flaskhals i förbundets försök att utveckla och utvidga verksamheten. 
 
Efter diskussionen vid verksamhetskonferensen 2008 drog förbundsstyrelsen 
slutsatsen, att regionalt samarbete också borde få stöd. 
 
Vidare avser förbundsstyrelsen att betala ut medel från Idrottslyftet till de föreningar 
som antar verksamhetsplaner, som konkretiserar hur föreningsmålen kan medverka 
till att svensk fäktning kan nå upp till de nyckeltal som bestäms av förbundsmötet 
2009. 
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Verksamhetskonferens   
 
Svenska Fäktförbundet har samlat företrädare för förbundsstyrelse, SDF, ombud 
fäktning och föreningar till verksamhetskonferens på hösten, när förbundsmötet har 
arrangerats på våren. 
 
Förbundsstyrelsen håller frågan öppen om en verksamhetskonferens på våren 2010. 
 
Den dialog som förbundsstyrelsen kommer att ha med varje förening under 
verksamhetsåret (se nedan) gör behovet av verksamhetskonferens mindre under 
detta verksamhetsår. 
 
Klubben i centrum   
 
Den avgörande kraften i förbundsutvecklingen finns i föreningarna. När 
förbundsmötet 2009 antar nyckeltal för förbundets önskvärda framtida utveckling är 
behovet av dialog om hur föreningar och förbund tillsammans ska arbeta för att 
nyckeltalen ska bli verklighet särskilt stort. 
 
Styrelsen önskar därför genomföra samma åtgärd som skedde, när förbundsmötet 
antog Fäktningen inför framtiden 2004, d.v.s. styrelsebesök i varje förening. 
 
Följande åtgärder genomförs: 
 
• Ett särskilt föreningsmaterial med bl.a. diskussion om föreningarnas ansvar för 

att nyckeltalen kan uppnås ges ut efter förbundsmötet 2009.  
• Förbundsstyrelsebesök i varje klubb 
• Vidare kommer medel från Idrottslyftet att betalas ut till de föreningar som antar 

verksamhetsplaner, som konkretiserar hur föreningsmålen ska uppnås. 
• Förbundsstyrelsen kommer under 2009/2010 att lämna förslag till 

kompletterande verksamhetsplaner, som kan medverka till att förbund och 
föreningar snabbare når de konkreta mål som förbundsmötet fastställer. 

 
Kraftfull utbildningssatsning 
 
Styrelsen avser att göra en kraftsamling på utbildning under de närmaste åren. Det 
kommer att ske bl.a. genom att en särskild referensgrupp med företrädare för 
föreningar och SDF tillsätts för att lämna förslag om bl.a. följande angelägna åtgärder 
ur ”Fäktningen inför framtiden”, som ännu inte har fått tillfredsställande genomslag i 
verksamheten: 
 
• Utformande av och förankring för Svenska Fäktförbundets utbildningsplan. 
• Genomslag för förbundets utbildningshandbok ”Att fäkta florett och värja” i 

studiecirklar och på kurser i förbund och SDF. 
 
Framgång inom detta område, speciellt när det gäller studiecirklar, förutsätter ett 
omfattande och konstruktivt arbete regionalt och lokalt med SISU Idrottsutbildarna, 
idrottsrörelsens eget studieförbund. 
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Referensgruppen ska vara fri att ta alla de initiativ som är nödvändiga för att öka 
kraften i förbundets utbildningsverksamhet. En viktig uppgift är att ta tillvara den 
”kravanalys och utvecklingstrappa”  som nu är utformad i samverkan med Sveriges 
Olympiska Kommitté, och som presenteras vid tränarkonferensen dagen före 
förbundsmötet. 
 
Verksamhetsplaner och förslag till budget med anledning av referensgruppens 
initiativ kommer att lämnas vid förbundsmötet 2010. 
 
Förbundets barn- och ungdomsledarutbildning arrangeras i samband med Gotlands 
fäktvecka sommaren 2010. 
 
Fäktgymnasiet  
 
Svenska Fäktförbundets mål är att vid Fäktgymnasiet i Karlskrona skapa en miljö där 
talangfulla ungdomar ges goda möjligheter att kombinerar gymnasiestudier med 
framgångsrik elitsatsning på fäktning.  
 
Fäktgymnasiet ska skapa bestående värden för dem som är Fäktgymnasiets 
intressenter: elever, föräldrar, fäktklubbar, Svenska Fäktförbundet med fler.  
 
Intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och 
förväntningar ska vara vägledande för Fäktgymnasiet, dess medarbetare och 
verksamhet. 
 
Fäktgymnasiet ska vara en integrerad del av Svenska Fäktförbundets elitsatsning. 
 
Verksamhetsidé 
 
Fäktgymnasiets verksamhetsidé är att erbjuda eleverna 
• möjlighet att klara sina civila studier jämte en elitsatsning i fäktning 
• möjlighet att förbättra teoretiska och praktiska kunskaper i fäktningens 

träningslära, teknik och taktik 
• en tränings- och tävlingsmiljö som är elitmässig 
• ökade kunskaper om etik och betydelsen av sunda levnadsvanor 
• nära samarbete på junior- och seniorlandslagsnivå. 
 
Handlingsplan 
 
Svenska Fäktförbundets styrelse antog den 10 juni 2007 en handlingsplan för 
Fäktgymnasiet. Av dokumentet framgår att styrelsen vill slå vakt om Fäktgymnasiet 
och att en nedläggning av Fäktgymnasiet ”på många sätt skulle bli ett hårt slag mot 
svensk fäktning i en tid då utvecklingen bland ungdomar och juniorer är sällsynt 
framgångsrik”. Förbundsstyrelsen slog också fast att  
 
• Rekryteringsunderlaget ska förbättras så att RF:s dimensioneringsbeslut (12 

elever varav högst 60% av samma kön) kan upprätthållas över tiden. 
• Fäktgymnasiets ställning som en del av förbundets elitsatsning ska förstärkas. 

Detta ska ske genom att bl.a. landslagsläger förläggs till Karlskrona och att 
landslagstränaren tar mer aktiv del i Fäktgymnasiets verksamhet och planering. 
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Verksamhetsmål 
 
Om inte Fäktgymnasiet når upp till 12 elever under läsåret 2010-2011 är det 
överhängande risk att RF väljer att satsa de pengar (ca 500 000 SEK) som i dag 
satsas på Fäktgymnasiet på andra idrotter. Även Karlskrona kommun satsar mycket 
pengar på Fäktgymnasiet. Kommunen är angelägen om att få fler elever från andra 
kommuner för att därigenom får kostnadstäckning via interkommunala stöd.  
 
Inför läsåret 2009-2010 har ett antal presumtiva elever bjudits in till Karlskrona 
tillsammans med sina föräldrar De fick möjlighet att under två dagar följa 
verksamheten vid Fäktgymnasiet och därtill besöka den gymnasiemässa som 
samtidigt anordnades i Karlskrona. Initiativet resulterade i ytterligare en sökande till 
Fäktgymnasiet. Inför nästa läsår planeras att bjuda in de främsta licensierade 
fäktarna inom ”rätt” åldersgrupp till en motsvarande information över två dagar.  
 
Förstärkt marknadsföring av Fäktgymnasiet måste främst ske digitalt. På förbundets 
hemsida måste Fäktgymnasiet få en tydligare fokusering, och i möjligaste mån måste 
presumtiva elever ”bearbetas” individuellt. Det är också angeläget att förstärka 
diskussionen med tränarna för att förmå dem att rekommendera lovande fäktare att 
söka sig till Fäktgymnasiet.  
 
I den verksamhetsplan som upprättas inom Fäktgymnasiet finns mätbara mål 
rörande bland annat elevernas studieresultat och idrottsliga resultat. 
 
Från och med hösten 2009 kan Karlskrona kommun erbjuda gemensamt boende i 
en-, två- eller trerumslägenheter på en och samma adress i Karlskrona. Bostäderna 
kan hyras möblerade eller omöblerade.  
 
Domare    
 
Utbildning 
 
• Distriktsdomarkurser/examineringar 

 
Det är förbundsstyrelsens förhoppning att antalet kurser och examineringar kan 
hållas på samma höga nivå som förra säsongen. Här ligger ansvaret till stor del på 
klubbar och distrikt att bjuda in till sådan verksamhet. 
 
Domarkommissionen kommer att verka för att klubbarna/distrikten genomför kurser 
i första hand på florett och sabel samt att domarkandidater tar licens på mer än ett 
vapen.  
 
Ett annat mål är att få in fler kvinnor i domarverksamheten.  

 
 

• Förbundsdomarexamen  
 
Lag-SM är en mycket bra plattform för förbundsdomarexamen. Denna tävling blir i 
fortsättningen årets enda examineringstillfälle för förbundsdomarkandidater.  
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• FIE-examinering  
 

Den påbörjade säsongen startade upp med FIE-examinering och två nya svenska 
internationella licenser – en på värja och en på sabel.   

De kandidater prioriteras som avser att ta licens på mer än ett vapen, vilket i dag 
krävs från FIE:s sida för den som vill göra internationell domarkarriär.   

Domarkommissionen kommer under säsongen att söka efter lämpliga kandidater för 
nästa generation FIE-domare samt understödja och entusiasmera dessa.  

Förhoppningen är att ett antal kvinnor också  ska känna intresse av att ingå i en 
sådan grupp.  

• Kursledarutbildning. 

Förfrågningar om utbildning av kursledare på distriktsnivå har kommit under året. 

En sådan kurs är under förberedelse för hösten med planerat datum 4 oktober 2009 i 
Örebro. Ytterligare en sådan kurs kommer att annonseras till våren 2010. Tid och 
plats är ännu inte bestämt. 

• Regelfrågor för domarmärke. 
 
Under vintern 2009/2010 blir det möjligt att interaktivt på webben kunna genomgå 
ett sådant prov efter fransk modell.  

• Domarkonferens 
 

Även under Vigor Challenge 2010 kommer en domarkonferens att arrangeras.  

Det bör finnas underlag för en årlig konferens av sådant slag, med färdigställt 
program som bjuder på föredrag, film o. s. v.  

Bedömningskvalitet 

• Målet är att bedömningskvalitén höjs ytterligare under säsongen. 
Förhoppningsvis kommer de föreslagna skärpningarna i TB, gällande pliktdomare 
och arrangörsskap, att bidra till sådan kvalitetshöjning.   

 
Välarrangerade tävlingar, med god ordning, höjd säkerhet och skärpt disciplin, 
ger domarna större möjlighet att koncentrera sig och därmed göra en ännu bättre 
insats.  
 

• Fler av de svenska FIE-domare ska beredas möjlighet att verka utanför Sverige. 
Detta ska uppnås genom bättre samarbete med landslagsledningen i urvalet av 
domare som medföljer som pliktdomare på internationella uppdrag.   

• Det nya bevakningssystemet med egenkontroll för upprätthållande av 
domarlicens innebär att domare med reellt intresse av att inneha licens kommer 
att bli kvar på domarlistan, medan ointresserade domare faller bort. Detta 
kommer också att innebära en viss kvalitetshöjning bland inhemska domare.   

• Samtliga SM-tävlingar, från ”stora” SM ner till USM ska under säsongen dömas 
endast av domare som innehar giltig domarlicens.  
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Denna verksamhetsplan bör ge en fäktsäsong som bär svensk domarverksamhet 
ytterligare ett steg mot målet år 2012, nämligen att vara av erkänt god europeisk 
kvalitet.  
 
Landslag i världsklass både för damer och för herrar  
   
Utmaningarna 
 
Svensk fäktning på landslagsnivå står inför stora utmaningar.  
 
Vid sidan av våra damvärjfäktares fina prestationer, och vissa andra enskilda goda 
resultat, lyckas svenska fäktare för närvarande inte leverera de framgångar vi är vana 
vid från tidigare år och som så många tycker att landets fäktare borde kunna leverera. 
 
En förklaring till de uteblivna resultaten är att den internationella konkurrensen har 
ökat och att Sverige, med vissa undantag, inte lyckats hänga med i utvecklingen. Det 
är en av förbundets och föreningarnas viktigaste uppgifter de närmaste åren att 
vända utvecklingen och åter göra svensk landslagsfäktning internationellt 
konkurrenskraftig på fler vapen än damvärja. Att vända utvecklingen är en utmaning 
som kommer att kräva hårt arbete av alla som är engagerade i svensk fäktning: 
förtroendevalda, anställda, ledare, tränare och inte minst fäktarna själva. 
 
En annan utmaning för svensk fäktning är den ökande internationella 
tävlingsverksamheten som medfört mer administration och högre kostnader för 
förbundet. Tidigare var det endast senior-VM, junior-VM och OS som var de stora 
och viktiga mästerskapen. Förbundet ansvarade endast för genomförandet av dessa 
mästerskap samt deltagandet på ett antal WC-tävlingar, främst i Europa. 
 
Numera finns det kadett-VM, kadett-EM, junior-EM, senior-EM samt EM för fäktare 
under 23. Till detta kommer en världscupserie för juniorer, en för seniorer och en för 
lag, med betydelsefulla tävlingar inte bara i Europa utan över hela världen. Förr 
kunde det räcka att man ställde upp på några WC-tävlingar i Europa och på VM. 
Uttagningskriterier till internationella mästerskap och regler om ranking vid 
mästerskapen gör emellertid att det numera är viktig för fäktarna och landslagen att 
ställa upp på många av de olika tävlingarna runt om i världen.  
 
Utöver de vanliga WC-tävlingarna arrangeras det främst i Norden även ett antal 
sattelit WC-tävlingar. I Norden har vi även NM och slutligen finns det i Europa 
numera även en Europacup för kadetter.  
 
Stor belastning på kansliet 
 
Gemensamt för alla nya tävlingar och cuper är att anmälningarna måste ske via 
förbundet. Förbundet förväntas administrera och leda genomförandet av 
mästerskapen och det är förbundet som är ansvarigt för att krav på medföljande 
domare uppfylls. Landslagsverksamheten har således blivit mer omfattande och 
dyrare och kräver nya resurser på förbundsnivå för hantering av ökad administration 
och för att täcka högre kostnader för licenser, anmälningar, researrangemang, 
domare, ledare och professionella förberedelser av fäktarna. 
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Positiva tendenser 
 
Det finns även positiva tendenser och signaler som ger hopp inför framtiden. Antalet 
tävlingsfäktare i Sverige ökar. Masterserien för de yngre fäktarna är en stor framgång 
som lockar många startande. Fler klubbar har skaffat professionella tränare och 
bättre lokaler. Landet har numera så många ungdomsfäktare att det går att fylla två 
stor sommarläger istället för ett. 
 
Det traditionella och fina Hällevikslägret har kompletterats med succén Baltic Sea 
Summer Fencing Camp på Gotland. 
 
En annan positiv signal är det ökade intresset för elitidrott från regeringens och RF:s 
sida. Förbundet kommer att få mer pengar framöver öronmärkta för elitidrott, viktigt 
komplement till stödet från Sveriges Olympiska Kommitté. Det ökade stödet kommer 
dock inte att komma i närheten av det stöd förbundet fick från försvarsmakten under 
alla de år förbundet genomförde träningsläger runt om på landets olika 
militärförband till en mycket låg kostnad. 
 
Det är förbundsstyrelsens avsikt att ta fasta på de positiva tendenserna och 
signalerna och under verksamhetsåret ta de första stegen för att på allvar försöka 
anta utmaningarna och vända den negativa utvecklingen. Under verksamhetsåret 
kommer förbundet att främst koncentrera sig på två olika områden: 
 
• Organisationsförändring - fler personer måste engageras i 

landslagsverksamheten  
 
• Kravanalys och utvecklingstrappa – förbundet måste ställa större krav på 

fäktarnas träning och testresultat innan de skickas iväg på landslagsuppdrag 
 
Organisationsförändringen ska vara på plats redan i början av verksamhetsåret. 
Enligt planerna kommer den nya landslagsorganisationen att påbörja sitt arbete 
redan i inledningen av säsongen 2009 – 2010. För att säkerställa kopplingen mellan 
styrelsen och landslagsverksamheten kommer Per Palmström att fortsätta som 
ordförande i landslagsledningen även efter en omorganisation. Avsikten för det 
kommande verksamhetsåret är att styrelsens engagemang i landslagsverksamheten 
ska öka genom att även Pia Willemo kommer att arbeta med och ansvara för vissa 
landslagsfrågor. 
 
Sedan maj 2009 leds arbetet med kravanalysen och utvecklingstrappan av Johan 
Harmenberg.  I arbetet med kravanalysen samarbetar Johan med SOK:s experter 
inom olika område. Avsikten är att kravanalysen ska skickas ut på en bred remiss till 
klubbar och tränare i början av september 2009. 
 
Elittränarseminarium 
 
Den 17 oktober 2009 kommer förbundet att genomföra ett elittränarseminarium i 
Stockholm. Detta seminarium är en uppföljning av de elittränarseminarier som 
tidigare arrangerats i Göteborg i januari 2007 och i Örebro i oktober 2008. 
Huvudnumret på seminariet blir Johan Harmenbergs presentation och genomgång 
av förbundets Kravanalys och Utvecklingstrappa. På seminariet kommer även 
landslagsledningen, vapenledare och förbundskaptenen att gå igenom och utvärdera 



 9

säsongen 2008 - 2009, presentera landslagsorganisationen, långsiktiga planer, 
verksamheten och uttagningskriterier säsongen 2009 – 2010 samt inleda en 
diskussion om Fäktgymnasiet.  
 
Utöver de ovan beskrivna aktiviteterna kommer förbundskaptenen och vapenledarna 
att ansvara för den dagliga verksamheten avseende förbundets elit- och 
landslagsverksamhet. Det är förbundskaptenen och vapenledarna som i första hand 
kommer att planera och genomföra verksamheten, förbereda och presentera 
uttagningskriterier och uttagningar samt sköta kontakterna med fäktarna och 
tränarna för att informera om verksamheten och om beslut om t.ex. uttagningar. 
 
Ökad självfinansiering 
 
Målet för Svenska Fäktförbundet är att öka näringslivssamarbetet och på det sättet 
även stärka den finansiella basen för förbundets verksamhet. 
 
I takt med förändrad policy inom sponsringsområdet har Svenska Fäktförbundets 
möjligheter att knyta näringslivskontakter förbättrats, samtidigt som vår mediala 
exponering ökat. Näringslivet önskar allt oftare samarbeten som ger goodwill, där 
”payback” inte knyts lika hårt till exponering och resultat utan mer till den idrottsliga 
värdegrunden. 
 
Ambitionen är nu att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete med en handfull 
företag och/eller organisationer, där strategin är att hitta fruktbara samarbeten med 
organisationer som i sin marknadsföring knyter an till Svenska fäktförbundets vision 
och värdegrund. 
 
Under kommande verksamhetsår är målen följande: 
 
• Fem etablerade näringslivssamarbeten som i sin karaktär stärker förbundets 

självfinansiering 
 
För att nå målen kommer följande aktiviteter att genomföras: 
 
• Bildande av näringslivsgrupp inom förbundet 
• Etablering av förbundets nya sponsringsstrategi 
• Framtagande av kontraktsmall för idrottare 
• Genomförande av näringslivsmöten 
 
PR- och informationsverksamhet  
 
Hemsidan www.fencing.se 
Svenska Fäktförbundets hemsida är navet i kommunikationsverksamheten. 
Hemsidan ska tillhandahålla uppdaterade nyheter om fäktning, tävlingsinbjudningar, 
resultat och annat som är relevant för besökaren. Under kommande verksamhetsår 
kommer följande att utvecklas på sajten: 

- Webbsändningar av tävlingar direkt på hemsidan 
- Fortsatt utveckling av licenshantering 
- Daglig rapportering från internationella mästerskap 
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Media 
I samband med större nationella tävlingar samt internationella mästerskap kommer 
pressmeddelanden och annan information att skickas ut. Tävlingarna är främst: 

- Challenge Bernadotte 
- VM 
- EM 
- SM 

  
  
Nyhetsbrevet @llez 
@llez har drygt 800 prenumeranter. Under verksamhetsåret kommer nyhetsbrevet 
att få ny layout. Målet är att skicka ut 1-2 nyhetsbrev per månad. 
  
  
Rekryteringsmaterial 
Materialet, som ska kunna kompletteras av föreningarna, är mycket efterfrågat bl.a. i 
ansökningar om medel för rekryteringsprojekt från Idrottslyftet.  
 
 
Utveckling av IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 
 
Svenska Fäktförbundet har en mycket positiv utveckling.  Både antalet 
licensinnehavare och tävlingsverksamheten har ökat drastiskt de senaste åren. Detta 
har samtidigt medfört en avsevärt ökad arbetsbelastning på förbundets 
kansli. Förbundet initierade därför under våren 2009 en utveckling av IT-stöd för 
licens- och tävlingsadministration. Projektet planeras att fortlöpa under de närmaste 
verksamhetsåren. Målen med projektet är att minska arbetsbelastningen på kansliet 
och underlätta administrationen för tävlingsarrangörer. 

Genom projektet har det redan under hösten 2009 blivit möjligt att få tävlingslicens 
på en timme genom kortbetalning. Även hanteringstiden för beställning av FIE-
licenser kommer att förkortas. Fäktare samt klubb- och tävlingsadministratörer 
behöver bli medlemmar på fencing.se och ha egna e-postkonton för att de ska kunna 
lösa licens på detta sätt.  

Inom samma projekt har det nya licenssystemet kopplat på Ophardt Onlines 
tävlingsadministrativa system. Detta innebär enklare tävlingsanmälningar för 
klubbar. I detta system anmäler en tävlingsansvarig från klubben sina fäktare online. 
Därefter kan alla anmälningarna laddas upp direkt till ett tävlingsprogram, t.ex. 
EnGarde. Därigenom kan resultatlistor lätt publiceras och rankinglistor uppdateras. 
Det innebär stora lättnader och kommer att spara arbetstid, framför allt vid större 
tävlingar. Systemet är enkelt och under S:t Erikscupen den 19 september 2009 
testades det för första gången i Sverige. Det visade sig fungera utmärkt. Det återstår 
att informera om programmet, och utbildningsinsatser bör ske. Ambitionen är att alla 
tävlingsarrangörer ska prova det nya systemet och sedan själva göra en utvärdering.  

I det fortsatta projektet ska det nya tävlingsadministrativa programmet utvecklas 
t.ex. genom ett mer automatiserat skapande av rankinglistor, medlemshantering, 
förenkling av kalenderarbetet. Målet är också att integrera domarkommissionen i 
arbetet. Genom införandet av betalningsmöjlighet direkt via förbundets webbplats 
kan en utveckling ske av betalningsrutiner för såväl läger, utbildningar och tävlingar, 



 11

som för en utveckling av förbundets webbshop. Dessa delar är dock inte prioriterade 
under det kommande verksamhetsåret. 

Utvecklingen av systemet är möjlig bland annat genom de särskilda 
förbundsutvecklingspengar som erhållits från RF. För projektarbetet har Svenska 
fäktförbundet anlitat kommunikationsbyrån AGoodId, som utvecklat förbundets 
webbplats och kombinerar bred kompetens inom kommunikation, 
varumärkesstrategi, marknadsföring/reklam, Internet, grafisk design med en 
ingående kunskap om fäktsporten. 

Qrodo 
 
Svenska Fäktförbundet abonnerar på tjänsten Qrodo, som ger möjlighet att med 
enkla medel webbutsända direkt från tävlingar. Video och rörliga bilder från tävlings- 
och träningsverksamhet är något som alltmer har kommit att användas även på 
tävlingar på lägre nivåer. Projektet kommer att genomföras i samarbete med 
Stockholms Fäktförbund och vid tävlingen S:t Erikscupen. 
 
Syftet med detta projekt är att rekrytera intresserade som vill arbeta med fäktningens 
webbcasting och att utveckla sändningarnas kvalité (grafik, kommentator, intervjuer 
mm). 
 
Förhoppningen är att erfarenheter och lärdomar kommer att inspirera fler 
tävlingsarrangörer i Sverige. Projektet kan också som bieffekt förväntas underlätta 
videobevakningen av andra arrangemang i Sverige. 
 
Ungdomsverksamheten   
 
Svenska Fäktförbundets förbundsmöte 2008 antog ett särskilt avsnitt om 
ungdomsfäktningen i programmet Fäktningen inför framtiden. Detta 
”ungdomsmanifest” är utgångspunkten för utvecklingen av ungdomsverksamheten.  
 
Förbundsstyrelsen vill sätta fokus på ett par punkter.  
 
Framgång bygger på att kunna stötta för att utveckla den regionala verksamheten och 
skapa ytterligare en möjlighet för ungdomarna att i mindre sammanhang men ändå 
utanför den egna klubben få möjlighet till t ex tävlingar och läger. 
 
Under sommaren 2009 genomförde förbundet en enkätundersökning om föreningars 
och SDF: s syn på ungdomsverksamheten. 
 
Sammanfattningsvis ger undersökningen underlag för följande frågeställningar: 
 
1. En översyn av Mastersverksamheten men med en försiktighet i hur man 

eventuellt uppdaterar den. Det är en uppskattad verksamhet. 
2. Kan vi utveckla mera regionala tävlingar och därmed utveckla 

ungdomsverksamheten ytterligare? Det finns tydliga önskemål om att man skulle 
vilja se detta. 

3. Underlagsmaterial för klubbar som har svårt att nå ut med sina verksamheter (Se 
vidare under PR- och informationsverksamheten, ovan) 
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4. Se över vad Svenska Fäktförbundet kan erbjuda i utbildning av ungdomstränare 
(se detta som en punkt i samarbete med utbildningsverksamheten) 

5. Skapa förutsättningar för en utvecklad lägerverksamhet – det finns ett intresse för 
fler läger (se detta som en del i utvecklad regional verksamhet) 
 

Förutom detta ska naturligtvis den befintliga verksamheten fortgå som tidigare med 
rikstäckande läger i Karlskrona, vinterläger, och Hällevik, sommarläger.  
 
Gotlandslägret är också idag en viktig stomme i svensk fäktnings lägerverksamhet. 
 
Det är viktigt att det finns förutsättningar för fäktning, träning, tävlingar och läger för 
samtliga ungdomsåldersgrupper. Samtliga åtgärder av dessa slag är sådana att 
Idrottslyftspengar kan komma i fråga som stöd. 
 
Årets Fair Play 2008/09 ska delas ut. 
 
Rullstolsfäktning 
 
Flera föreningar har gjort försök med rullstolsfäktning. Det är glädjande om denna 
utveckling fortsätter. Förbundets verksamhet har hittills varit begränsad. I något fall 
har medel från Idrottslyftet betalats ut till någon förening. 
 
Svenska Handikappidrottsförbundet ser gärna att olika specialförbund med kraft tar 
upp verksamhet för utövare med funktionsnedsättning. 
 
Styrelsen önskar under året göra följande åtgärder: 
 
• Dialog med Svenska Handikappidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet om 

förutsättningarna för ett ”mottagande” av fäktverksamheten. 
• I samverkan med någon förening i analysera möjligheterna att få till stånd en 

verksamhet med stöd också från t.ex. kommunen, regionens DF och Svenska 
Handikappidrottsförbundet.  

 
Därefter önskar förbundsstyrelsen att principbeslut om Svenska Fäktförbundets 
engagemang i verksamheten fattas vid förbundsmötet 2010. 
Vid ett positivt beslut tas underlag till verksamhetsplaner fram i en arbetsgrupp med 
företrädare bl.a. för SDF och föreningar. 
 
Internationellt engagemang  
 
Under verksamhetsåret 2009 – 2010 planerar styrelsen att Svenska Fäktförbundet 
ska vara representerat vid följande internationella sammankomster: 
 
• Europeiska Fäktkonfederationens valkongress i Plovdiv, Bulgarien den 12 juli 
• Nordiska Fäktunionens kongress i Tallinn, Estland den 28 augusti 
• FIE:s kongress i Palermo, Italien den 21 – 22 november 
• FIE:s Generalförsamling i Baku, Azerbajdzjan i april 2010 
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Vid tiden för förbundsmötet har redan två arrangemang genomförts. Dessa möten 
sker under sommaren, varför styrelsen på detta sätt också vill ha mandat att vara 
representerad vid samma tillfällen 2010. 
 
Vid kongressen i Tallinn kommer förbundet att försöka inleda en process att förbättra 
det nordiska samarbetet. 
 
Styrelsen har för avsikt att bjuda in FIE:s President, Alisher Usmanov, till Stockholm 
i samband med Challenge Bernadotte 2010. De svenska WC-tävlingarna utgör sedan 
mer än 10 år tillbaka en del av basen i förbundets internationella arbete. Goda 
relationer med FIE är viktiga för förbundets internationella arbete, inte minst för att 
VIGOR Challenge och Challenge Bernadotte ska få behålla statusen som JWC-tävling 
respektive GP-tävling. 
 
Styrelsen avser också att under 2010 undersöka de ekonomiska förutsättningarna för 
att stå som värd för en FIE-kongress. 
 
I budgeten för 2009 - 2010 finns inte några medel avsatta för översättningen av FIE:s 
tävlingsreglemente. Arbetet med att validera och uppdatera översättningen kommer 
således även för 2009 - 2010 att vara beroende av ideella 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, går det inte att 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. En översyn av förbundets handlingsplan för internationella 
engagemang kommer att inledas under verksamhetsåret 2009 – 2010. 
 
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.  
 
 Målen 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. 
 
Förbundsmötet 2008 antog ett nytt avsnitt om jämställdhet i programmet 
”Fäktningen inför framtiden” tillsammans med handlingsplaner för att göra 
ambitionerna till verklighet. Dessa formuleringar ur programmet är styrande för 
förbundsstyrelsens arbete: 
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”Svenska Fäktförbundet vill med stor kraft arbeta för att svensk idrotts 
jämställdhetsmål förverkligas. Det betyder, att kvinnor och män ska vara 
representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ på 
förbunds-, SDF- och klubbnivå. Valberedningar på alla nivåer, utöver ordföranden, 
ska bestå av lika antal kvinnor och män. 
 
En jämnare könsfördelning bland tränarna ska uppnås. 
 
Alla ledare måste få möjlighet att ge sitt bidrag till att förbättra förutsättningarna 
för bägge könen att utöva sin idrott. Information om jämställdhet är ett viktigt 
ämne på kurser och konferenser.  Deltagande i av SISU arrangerade utbildningar 
och seminarier är en viktig möjlighet på lokal nivå.  
 
Aktiva åtgärder för att få fler kvinnor att engagera sig inom beslutande organ och 
som ledare och tränare måste vidtas av förbund och klubbar.  
 
Svenska Fäktförbundet ska stimulera flickor/kvinnor att utbilda sig genom att ge 
extra subventioner till de klubbar som rekryterar kvinnor till förbundets och andra 
sanktionerade utbildningar.” 
 
Under verksamhetsåret genomförs en kartläggning av jämställdheten i föreningar, 
SDF och förbundsstyrelse. 
 
Sabel    
 
För att bidra till sabeln spridning och utveckling planeras fortsatt stöd till föreningar 
vad gäller utbildning av instruktörer och domare. Svenska träningsläger och ett flertal 
nationella tävlingar för fäktare i alla åldrar ska genomföras. Det nordiska samarbetet, 
med Nordic Sabre Center på Island som bas, kommer att fortsätta. 
 
Under verksamhetsåret planeras: 
 
• Nordiska tränings-, instruktörs- och domarläger 
• Slutförande av den svenska instruktörsutbildningen som påbörjades 2006 
• Nationella träningsläger 
• 5-6 nationella tävlingar inklusive en svensk VC-satellit 
 
Tävlingsmässigt är målet för senior- och juniorfäktarna deltagande på VC-satelliter 
samt VC. NM i Finland samt SM är de viktigaste tävlingarna under VC-nivå. 
 
Veteranfäktning     
 
Målet är att öka antalet aktiva veteranfäktare både som motionärer och på tävlingar. 
Det finns ett stort utbud av internationella tävlingar, där svenska fäktare är 
välkomna. Bra information finns på tyskarnas hemsida www.veteranen-fechten.de 
 
Om intresse finns prövas åter veteranklubblag på veteran-SM under året. Utbytet 
med andra klubbar, både hemma och utomlands, fortsätter. 
 
Förbundet ska vara representerat vid EVFC: s årliga kongress i samband med EM. 
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På de stora tävlingarna är målet att ta medalj på NM och VM samt att herrlaget på 
värja återerövrar EM-guldet. 
 
Årets stora tävlingar är: 
 
SM i 
Stockholm                                      
  

Tidig vår 2010 Från 40 år 

Ystad International, 
NM                                            

14 – 15 juni Från 40 år 

Lag-EM i Skopje, 
Makedonien                      

27 maj – 5 juni 150 år tillsammans 

VM, preliminärt i Kroatien 4 – 7 september Från 50 år 
  VM har återinfört 

klassen 70+ 
 

 
Belöningar 
  
Belöningsgruppen kommer också i fortsättningen att bereda inkomna förslag på 
utmärkelser från SDF, ombud fäktning, klubbar och lämnar förslag till styrelsen för 
beslut. Gruppen bevakar och föreslår också belöningar på eget initiativ. 
 
Gruppen kontrollerar även insända resultatförteckningar, för att se vilka som är 
meriterade för elitmärket - ”Stora Grabbars märke”. 
 
Under 2009 har belöningsgruppen påbörjat en översyn/revidering av gällande 
belöningsbestämmelser, vilket förhoppningsvis kommer att slutföras under 
verksamhetsåret 2009/2010. 
 
Gruppen lämnar också förslag till RF på fäktledare som är meriterade för RF: s 
förtjänsttecken. Det gäller ledare som tidigare har fått Svenska Fäktförbundets högsta 
utmärkelse.  
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Intäkter Budget Budget 08
Bidrag Riksidrottsförbundet 1 713 000 1 663 000
Bidrag RF Elit 200 000
Bidrag Svenska Spel Elit 100 000
Bidrag SOK 851 000 851 000
Bidrag SOK Förbundskapten 367 500 240 000
Bidrag SOK utmanarsatsning 0 146 000
Idrottslyftet, administration 185 000 180 000
Idrottslyftet, förbundsutveckling 486 000 471 000
Idrottslyftet, projektstöd 10 000 2 000
Föreningsavgifter 43 000 40 000
Licensavgifter 230 000 130 000
Utbildning 212 000 212 000
Ungdom 174 000 174 000
Sponsorer 0 50 000
Stimulansprojekt RF (FIE-kansli) 50 000 60 000
Övrigt; försäljning 25 000 25 000
Räntenetto 10 000 10 000
Summa intäkter: 4 656 500 4 254 000

Kostnader Budget Budget 08
BAS
Kansli 1 150 000 1 050 000
Förvaltning 40 000 40 000
Styrelse&VU, årsmöte 120 000 120 000
Utbildning 177 000 177 000
Ungdom 174 000 174 000
Media 80 000 80 000
Jämställdhet 10 000 10 000
Belöningar, övr 5 000 5 000
Övr kostnader avskrivningar 14 000 14 000
Övr kostnad sålda varor 10 000 10 000

Tävlingsverksamhet
Medlemsförsäkring 30 000 30 000
Kostnad tävlingslicenser 10 000 10 000
Internationella engagemang 35 000 35 000
Avgifter till int förbund 5 000 5 000
Domarkommissionen 120 000 120 000
Domarkostnad elit 70 000
Sabel 10 000 10 000
Veteranverksamhet 1 000 1 000

Elitsatsning OS 1 237 000 1 237 000
SOK toppsatsning 851 000 851 000
Förbundskapten 367 500 240 000
SOK utmanarsatsning 0 146 000

Elitverksamhet SvFF 1 110 000 915 000
Förbundskapten 130 000 240 000
Värja 470 000 373 000
Florett 45 000 45 000
Ledarkostnad mästerskap 120 000 97 000
Utmanarsatsning 150 000 -
Talangpott 50 000 50 000
Elittränarseminarium 40 000
Övrigt landslagsverksamheten 30 000 10 000
Fäktgymnasiet 75 000 75 000

Tävlingar 35 000 5 000
VC Challenge Bernadotte Stockholm GP 0 0
JVC VIGOR Challenge 30 000 0
Coupe du Nord 5 000 5 000

Projekt
Sponsorer 0 5 500
Stimulansprojekt RF (FIE-kansli) 50 000 100 000
Idrottslyftet, projektstöd 10 000 2 000
Utveckling elitverksamhet 60 000
Webbsändning Qrodo 15 000
LiTaS 70 000
Förbundsutveckling 30 000 50 000
Summa kostnader: 4 608 000 4 205 500

Resultat: 48 500 48 500

Idrottslyftet Föreningsstöd 797 000

Svenska Fäktförbundet
Budget 2009/2010



 17

Intäkter Budget Budget 09-10
Bidrag Riksidrottsförbundet 1 713 000 1 713 000
Bidrag RF Elit 200 000 200 000
Bidrag Svenska Spel Elit 100 000 100 000
Bidrag SOK 851 000 851 000
Bidrag SOK Förbundskapten 367 500 367 500
Bidrag SOK utmanarsatsning 0 0
Idrottslyftet, administration 185 000 185 000
Idrottslyftet, förbundsutveckling 486 000 486 000
Idrottslyftet, projektstöd 10 000 10 000
Föreningsavgifter 43 000 43 000
Licensavgifter 230 000 230 000
Utbildning 212 000 212 000
Ungdom 174 000 174 000
Sponsorer 0 0
Stimulansprojekt RF (FIE-kansli) 50 000 50 000
Övrigt; försäljning 25 000 25 000
Räntenetto 10 000 10 000
Summa intäkter: 4 656 500 4 656 500

Kostnader Budget Budget 09-10
BAS
Kansli 1 150 000 1 150 000
Förvaltning 40 000 40 000
Styrelse&VU, årsmöte 120 000 120 000
Utbildning 175 000 177 000
Ungdom 174 000 174 000
Media 40 000 80 000
Jämställdhet 10 000 10 000
Belöningar, övr 5 000 5 000
Övr kostnader avskrivningar 14 000 14 000
Övr kostnad sålda varor 10 000 10 000

Tävlingsverksamhet
Medlemsförsäkring 30 000 30 000
Kostnad tävlingslicenser 10 000 10 000
Internationella engagemang 35 000 35 000
Avgifter till int förbund 5 000 5 000
Domarkommissionen 120 000 120 000
Domarkostnad elit 70 000
Sabel 10 000 10 000
Veteranverksamhet 1 000 1 000

Elitsatsning OS 1 237 000 1 237 000
SOK toppsatsning 851 000 851 000
Förbundskapten 367 500 367 500
SOK utmanarsatsning 0 0

Elitverksamhet SvFF 1 200 000 1 110 000
Förbundskapten 130 000
Värja 470 000
Florett 45 000
Ledarkostnad mästerskap 120 000
Utmanarsatsning 150 000
Talangpott 50 000
Elittränarseminarium 40 000
Övrigt landslagsverksamheten 30 000
Fäktgymnasiet 75 000 75 000

Tävlingar 35 000 35 000
VC Challenge Bernadotte Stockholm GP 0 0
JVC VIGOR Challenge 30 000 30 000
Coupe du Nord 5 000 5 000

Projekt
Sponsorer 0 0
Stimulansprojekt RF 50 000 50 000
Idrottslyftet, projektstöd 10 000 10 000
Utveckling elitverksamhet 70 000 60 000
Webbsändning Qrodo 0 15 000
LiTaS 60 000 70 000
Förbundsutveckling 45 000 30 000
Summa kostnader: 4 656 000 4 608 000

Resultat: 500 48 500

Idrottslyftet Föreningsstöd 797 000

Svenska Fäktförbundet
Budget 2010/2011
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