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Ett öppet och varmt Fäktsverige – styrelsens förord
Vid RF-stämman 2005 antogs dokumentet ”Idrotten vill” att tjäna som riktlinjer för
arbetet i alla specialförbund. Där sägs bl.a.
”Vi utformar vår idrott så att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”
Styrelsen vill särskilt detta år poängtera denna idrottens grundidé och
förhållningssätt.
Vidare sägs i ”Idrotten vill”:
”Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer
på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra
kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom
att idrottens språk är universellt kan idrottsrörelsen via föreningarna bidra till att
integrera invandrare i det svenska samhället. Människor med olika etniskt
ursprung, nationalitet och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt
lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket
motverkar främlingsfientlighet och rasism samtidigt som mångfalden bidrar till att
utveckla idrottsrörelsen.”
Svenska Fäktförbundets vision är följande (Ur programmet ”Fäktningen inför
framtiden”):
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar till
en verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta
ledare är viktiga hörnstenar.
Svensk fäktning präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap,
glädje och tradition.”
Om värderingen ”gemenskap” sägs detta i programmet:
”Gemenskap betyder att som individ ta ett ansvar också för helheten, för förening
och förbund. Det betyder att försöka bidra till en verksamhet och en stämning, där
alla är välkomna och också känner sig välkomna. Föreningens sociala gemenskap
är avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre
upp i åldrarna.”
Idrottsrörelsen har ett speciellt ansvar i kampen mot främlingsfientligheten. Ingen
annan verksamhet har en så stor utbredning bland svenska barn och ungdomar.
Drygt 60 procent av pojkarna i högstadiet och 40 procent av flickorna är med i en
eller flera idrottsföreningar.
Idrotten har också speciella möjligheter. Idrotten är internationell. Den finns överallt
och engagerar barn, ungdomar och vuxna i hela vår värld. Idrotten mäter
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prestationer i mål, meter och sekunder. Det gör att alla människor, oavsett språk och
etnisk bakgrund, har samma chans att lyckas.
I fäktningen måste vi bli bättre på att engagera ungdomar med utländsk bakgrund.
För deras skull. Men också för vår.
Det är viktigare än någonsin just nu, när klimatet hårdnar, att berätta för unga och
äldre, att till svensk fäktning är alla välkomna oavsett religion, etnisk bakgrund eller
sexuell läggning.
Vi måste nu leva som vi lär och ännu bättre leva upp till våra värderingar.
Stockholm den 6 oktober 2010
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet
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Inledning
Svenska Fäktförbundet har haft en bra utveckling under senare år. Nyckeltalen för
förbundet har förbättrats. Framtidsfrågorna är många och spännande.
Det finns flera förklaringar till framgången. Vi gjorde tillsammans, med mycket
dialog och lyssnande, programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Därefter kom nya
pengar från Handslag och Idrottslyft, som gav oss ekonomiska möjligheter att
förstärka den verksamhet vi ville utveckla. Vi gjorde också om stadgarna, så att
klubbarna fick rösträtt vid årsmötet. Dessa ”nya årsmöten”, tillsammans med
verksamhetskonferenser, innebar att vi träffades, ibland mycket och ofta, för att
utbyta idéer och erfarenheter. Till detta skall vi lägga att vi alla, i föreningar, SDF,
förbundsstyrelse och kansli lade i en ännu högre växel, när vi märkte att det gick bra.
Framgång föder ny framgång.
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget hämtar inspiration från
föreningsdialogen, som genomfördes under våren 2010. En ambition i planen är att
inte föreslå fler åtgärder än vad förbundet orkar genomföra. Osäkerheten om de
ekonomiska förutsättningarna bidrar också till återhållsamheten.
Under verksamhetsåret kommer ett antal traditionella aktiviteter att genomföras.
Nya verksamheter
Förbundsstyrelsen vill speciellt poängtera några nya verksamheter, som kommer att
kräva stora ansträngningar och gott samarbete under verksamhetsåret.


Utbildningsplan

Med starkt stöd av SISU startar arbetet med att ta fram förbundets heltäckande
utbildningsplan.


Kravanalys och utvecklingstrappa

Särskilda medel från Svenska spel bör göra det möjligt att få genomslag för detta i
träning på både landslags- och föreningsnivå, samtidigt som de nya erfarenheterna
integreras i förbundets utbildning.


Nationellt godkända idrottsutbildningar

Svenska Fäktförbundet bör ta tillvara de möjligheter som den nya gymnasiereformen
ger. Det kan betyda ett antal lokala och regionala gymnasier, där fäktningen har en
stark ställning, samtidigt som Fäktgymnasiet i Karlskrona utvecklas efter nya
riktlinjer.
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Budgetarbete i stor osäkerhet
Budgetarbetet sker i en stor osäkerhet. Speciellt gäller det stödet till
elitverksamheten. Förbundsstyrelsen vill betona de formuleringar som finns i
verksamhetsberättelsen:
”Det bästa beviset för den centrala idrottsledningens totala haveri inom detta
område är att när Svenska Fäktförbundet samlas till styrelsemöte den 18 september
2010 för att lägga fast förslaget till budget för 2010/2011, ett budgetår som redan
börjat, finns inte ens besked från RF om stödet för innevarande år. Styrelsens
förslag till budget för en stor del av elitverksamhetens intäkter bygger således
endast på gissningar, om än ganska kvalificerade.”
Denna osäkerhet drabbar främst landslagsverksamheten.
Styrelsen har gett besked till landslagsledningen, att elitverksamheten får disponera
de ytterligare intäkter, utöver budget, som kan komma under verksamhetsåret.
Svårigheterna för landslagsledningen att planera verksamheten kvarstår i viss mån.
Men det är styrelsens förhoppning att beslutet och inriktningen skall medverka till att
den entusiasm som finns i den nya landslagsorganisationen skall kunna behållas trots
de orimliga förutsättningarna.

Verksamhetskonferens
Verksamhetskonferensen arrangeras under årsmöteshelgen den 30 – 31 oktober.
Platsen är Rica Talk Hotell i Älvsjö.
Konferensen startar lördagen den 30 oktober kl. 12.00 med lunch och avslutas med
lunch på söndagen kl. 12.00.
Förbundsmötet börjar på söndagen kl. 13.00.
Resebidrag (mot kvitto) utgår med upp till max 2 000 kr per förening. Billigaste
färdsätt ska användas. Bilersättning utgår med 18.50 kr/mil. Ersättning utgår också
för del i dubbelrum.
Programmet vid verksamhetskonferensen är följande:
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Tid

Ämne

Ansvarig m.m.

13.00

Inledning, bl.a. om klubbesök, nyckeltal
och prioriterade frågor

Lars Liljegren

13.30

Regionala och lokala fäktgymnasier – ny
tid, nya möjligheter, bl.a.

Peråke Wiberg m.fl.

Lördag






Fäktgymnasiet i Karlskrona
Våra krav på gymnasierna
Fäktning i grundskolan (Gotland)
SDF: s och klubbars roll

14.30

Kaffe

15.00

Fortsättning

15.30

En sammanhållen utbildning, bl.a.




17.00

Skiss till utbildningsplan
Kravanalys och utvecklingstrappa
Så hänger det ihop

SISU – starkt stöd till föreningarna




Göran Flodström

Anders Wahlström,
SISU

Information och kontakt med
föreningarna
Verksamhetsutveckling
Utbildningsstruktur, vad kan vi lära av
andra?

18.00

Masters i framtiden, inledning

19.00

Avslutning

20.00

Middag

Jonas Eklund

Söndag
09.00

Masters i framtiden, fortsättning

11.15

Andra frågor

11.45

Avslutning

12.00

Lunch

13.00

Förbundsmötet startar

Jonas Eklund m.fl.
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Klubben i centrum - slutsatser från föreningsbesöken
Förbundsstyrelsens ledamöter och kansliets personal besökte föreningarna under
våren 2010. Redovisningen av klubbesöken finns i verksamhetsberättelsen. Där sägs
bl.a. följande:
”Vid dialogen har det visat sig, att det finns en bred samstämmighet om att målen
kan nås. Föreningarna gör aktiva insatser för att det ska bli så. Nyckeltalen har fått
genomslag i planeringen. Av bl.a. det skälet har inte styrelsen funnit skäl att
använda medel från Idrottslyftet till detta ändamål.”
Klubbesöken, och slutsatserna av dem, kan sammanfattas på följande sätt:
Acceptans för nyckeltalen
Det finns en stor tilltro till förbundets möjligheter att nå de nyckeltal som lades fast
av förbundsmötet 2009. Skillnaderna mellan klubbarnas möjligheter att ta ansvar för
ökningen av t.ex. antalet aktiva eller antalet sammankomster med lokalt
aktivitetsstöd är självfallet betydande. Några klubbar tror att det är möjligt att ha
högre ambitioner, andra är mer tveksamma. Totalt sett ger inte klubbesöken någon
anledning att lämna förslag om förändring av nyckeltalen.
I styrelsens förslag till nyckeltal lämnas några justeringar i förhållande till beslutet
2009. Dessa justeringar är en följd av att ny och senare statistik nu finns.
Sårbara klubbar
Fäktklubbarna är relativt små i jämförelse med föreningar i stora lagidrotter. Inte
sällan bärs klubben upp av entusiasmen hos några få eldsjälar. Föreningsutveckling,
föräldrautbildning och andra aktiviteter med stöd av SISU är vägar som kan leda till
ökad kraft och mindre sårbarhet.
En sammanhållen studieplan, där vägen från knatteinstruktör till välutbildad tränare
är tydlig, innebär stora fördelar för föreningar, där tränarkapaciteten är en flaskhals.
Ämnet behandlas vid verksamhetskonferensen.
Stöd för nyrekrytering
Föreningarna genomför mer eller mindre regelbundna rekryteringskampanjer på
skolor och i bostadsområden. En stor del av tiden får läggas på produktion av
informationsmaterial som t.ex. broschyrer och affischer. Grundmaterial för
rekrytering, en Svenska Fäktförbundets ”verktygslåda” för klubbarna, med möjlighet
till lokala kompletteringar, är efterfrågat. Medel från Idrottslyftet bör användas för
detta ändamål under verksamhetsåret 2010 – 2011.
Ett sådant material skulle också vara ett starkt stöd vid nybildning av klubbar.
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Domarna – en flaskhals för mindre klubbar
För flera små föreningar är behovet av domare fortfarande stort, och
pliktdomarsystemet innebär ekonomiska svårigheter.
Det är viktigt att domarkommissionen har en speciellt aktiv dialog med de mindre
klubbarna och på olika sätt försöker stimulera dem att rekrytera och utbilda domare.
Svaga kopplingar till skolorna
Många, företrädesvis större, idrotter har lyckats bygga upp ett starkt samarbete
mellan SDF, föreningar, grundskolor och gymnasier. Mängder av lokala gymnasier
med olika idrottsprofiler finns. Föreningarna inom Svenska Fäktförbundet har också
i många fall lyckats göra uppgörelser med enskilda gymnasier, när någon eller några
fäktare har behövt extra stöd. Men endast en skola i landet, grundskolan
Atheneskolan i Visby, har en utpräglad fäktprofil.
De nya reglerna för regionala och lokala gymnasier ger nu Svenska Fäktförbundet nya
möjligheter. Det är viktigt att dessa tas tillvara, samtidigt som erfarenheterna från
Atheneskolan i Visby sprids. Där har fäktnigen en stark ställning i grundskolans
undervisning.

Idrottslyftet
Båda regeringsalternativen lovade i valrörelsen, att 500 miljoner per år ska betalas ut
till Idrottslyftet (Handslaget) också efter den 1 juli 2011. Det betyder, att
verksamheten i princip kan pågå som tidigare.
Följande redovisning över hur föreningsstödet till Svenska Fäktförbundet har
disponerats finns också i verksamhetsberättelsen:
2007 – 2008

2008 – 2009

2009-2010

Utbildningar, inkl.
domarutbildningar

114 000

123 000

268 125

Ungdomsläger

136 000

207 000

323 897

Konferenser

103 000

69 000

Verksamhetsplaner

20 000

10 000

Klubbildning

25 000

80 000

329 000

114 978

773 000

797 000

Klubbprojekt

387 000

Regionalt samarbete

20 000

Summa

760 000
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Fördelningen på användningsområden har vuxit fram bl.a. genom dialoger vid
förbundsmöten och verksamhetskonferenser. Om föreningsstöd ska betalas ut på
liknande sätt efter den 1 juli 2011, önskar styrelsen fortsätta att fördela medel på i
princip det sätt som skett under det senaste året. Utbildningarna är centrala, och
bristen på kunniga ledare och domare är ett allvarligt hot mot förbundets möjligheter
att öppna dörrarna för fler ungdomar och behålla dem kvar i verksamheten. Att öka
rekryteringen (klubbprojekt) och bilda nya föreningar är nödvändigt, om de
beslutade nyckeltalen för 2014 ska kunna bli verklighet.
Stöd till föreningarnas samarbete med SISU kommer eventuellt också att kunna utgå.
Detta viktiga område blir i så fall berättigat till stöd under tiden 1 januari 2011 – 30
juni 2012. Styrelsen återkommer med ytterligare information om detaljer.
Vidare måste gemensamt rekryteringsmaterial, med plats för lokala tillämpningar,
också tas fram med stöd av pengar från Idrottslyftet (se vidare nedan). Det skulle öka
kvaliteten och spara både tid och pengar i föreningarna.

Kraftfull utbildningssatsning
Starkt stöd från SISU
Under våren 2010 har en diskussion pågått med SISU centralt, som har lovat ett
starkt engagemang i arbetet med att förbättra utbildning och föreningsutveckling.
Särskilda insatser ska också göras för att koppla samman SISU med förbundets
föreningar i avsikt att klara av att uppnå de beslutade nyckeltalen för studiearbetet
2014.
SISU kommer att ge stöd på tre sätt:
1. Information om SISU Idrottsutbildarna, i första hand i föreningarna
2. Föreningsutveckling
3. Stöd till ledningsarbetet med utbildningsplanen m.m.
Arbetet tillsammans med SISU beräknas pågå från den 1 januari 2011 t.o.m. våren
2012.
Information om SISU
SISU utvecklar metoder för att informera och höja kunskapen hos fäktföreningarna
om vilket stöd SISU kan ge lokalt. Träffar arrangeras i föreningarna.
Informationsmaterial tas fram.
Föreningsutveckling
Utgångspunkten för arbetet är det karläggningsarbete som gjorts av föreningarnas
styrkor och svagheter bl.a. i samband med klubbesöken.
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SISU kommer att arbeta med de föreningar som så önskar. Resultatet ska bli en
handlingsplan, som ska redovisa vad föreningen behöver göra för att nå sina mål,
som har stark koppling till förbundets nyckeltal.
Ett arbetssätt kan vara att SISU tar fram en gemensam arbetsbok för föreningarna,
att arbeta igenom med stöd av SISU-distriktens personal.
Utbildningsplan och utbildningsstruktur
Utbildningsstrukturen innefattar tankar för utbildning av ledare och idrottsföräldrar.
Arbetet innebär att komma fram till hur utbildningsverksamheten inom Svenska
Fäktförbundet ska struktureras på ett optimalt sätt och vilka åtgärder som bör vidtas
för att dessa tankar ska få fäste och bli verklighet i hela förbundet. Här har SISU
erfarenhet från många andra specialförbund.
Detta arbete ska ha bäring på såväl själva strukturen som på stödet kring denna, t ex
utvecklandet av lärgruppsplaner för befintliga utbildningsmaterial och ett arbete
kring hur förbundet eventuellt kan dra nytta av de gränsöverskridande utbildningar
som finns (Plattformen, Grundtränarutbildning 1, GTU 1, och Idrottens
föreningslära, IFL,) inom idrotten. Utgångspunkten för detta utvecklingsarbete är
den skiss till utbildningsplan som Svenska Fäktförbundet har idag.
Skiss till utbildningsplan
En plan bör läggas fast. Planen bör bl.a. lämna besked om på vilken nivå utbildningen
ska bedrivas och vilket innehåll den ska ha.
Nivå 1
Vilka grundläggande kurser bör prioriteras i föreningar och regioner? Så långt möjligt
bör de planläggas och genomföras i samverkan med SISU. Det kan gälla:
1. ”Plattformen” – SISU: s grundläggande ungdomsledarutbildning för bl.a.
föräldrar och aktivitetsledare för barn och ungdomar. 15 – 20 timmar.
2. ”Att fäkta florett och värja” samt kompletteringar som ger ”bas för fortsatt
instruktörsutbildning” Grunden är studier i lärgrupp (studiecirkel). En
studieplan tas fram i samverkan med SISU.
Därefter följer ”barn- och ungdomsledarutbildning” steg 1, också i klubb eller
regionalt. Innehållet, antalet timmar m.m. läggs fast i en studieplan.
”Barn- och ungdomsledarutbildning”, steg 2 också eventuellt i klubb och/eller
regionalt.
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Dessa kurser, utvecklade av Svenska Fäktförbundet, bör också jämföras med
och hämta impulser från idrottsrörelsens gemensamma material (t.ex.
Grundtränarutbildning 1 och 2).
3. Föreningskunskap, d.v.s. kunskap om funktioner och verksamhetsplanering.
Också här finns idrottsrörelsens gemensamma material ”Idrottens
föreningslära” (IFL).
4. Den grundläggande domarutbildningen
5. Vapenkunskap, vapenvård
För samtliga dessa utbildningar bör gälla, att en studieplan tas fram i samverkan
med SISU, så att stöd från SISU kan utgå och studietimmar tillgodoräknas
Svenska Fäktförbundet.
Nivå 2 (centralt)
Fortsättningskurser för tränare, där bl.a. utvecklingstrappan och kravanalysen får
genomslag.
Barn- och ungdomsledarutbildning, steg 3.
Samling med tränarna för dialog med bl.a. landslagsledningen
Domarutbildning, fortsättning
Tävlingsledarutbildning
”Utbildning av utbildarna”, d.v.s. central utbildning av dem som ska leda den
lokala/regionala/centrala utbildningen
Nivå 3
Den centrala frågan är vilken utbildning Svenska Fäktförbundet ska försöka ge
tränarna ovanför nivå 2. Det kan t.ex. handla om mentorskap, där en mindre
erfaren adept har tillgång till en erfaren mentor i klubben eller i regionen.
Stimulans till utbildning i andra länder kan också vara en väg.
Ytterligare domarutbildning kan också vara aktuell.
Kravanalys och utvecklingstrappa – 120 000 kronor från Svenska Spel
Svenska Fäktförbundets s.k. kravanalys och utvecklingstrappa är viktiga plattformar,
när framtidens tränarutbildning ska läggas fast.
Under 2009 utarbetades en kravanalys och utvecklingstrappa under ledning av OSguldmedaljören Johan Harmenberg. I arbetet med kravanalysen samarbetade Johan
12

med SOK:s experter inom olika område. Kravanalysen skickades på en bred remiss
till klubbar och tränare i början av september 2009.
Den 17 oktober 2009 genomfördes ett elittränarseminarium, där bl.a. kravanalysen
och utvecklingstrappan presenterades, tillsammans med slutsatser från
remissarbetet.
Svenska Fäktförbundet saknade tidigare resurser till en implementering av den
genomförda kravanalysen och utvecklingstrappan. Det är i föreningarna som
slutsatserna ska dras beträffande bl.a. träningen mängd och innehåll. Det förutsätter
bl.a. klubbesök av förbundskaptenen och/eller andra personer i landslagsledningen
samt tränarkonferenser.
Vidare saknades resurser för att bygga upp en databas med värden bl.a. beträffande
styrka och snabbhet för de nuvarande landslagsfäktarna och den bredare grupp som
ska representera Sverige i framtiden. Mätvärden behövs från olika åldrar, så att en
grund läggs för möjligheterna att se hur bl.a. de fysiska förutsättningarna utvecklas
över tiden.
Vidare behöver slutsatserna från kravanalysen och utvecklingstrappan populariseras,
t.ex. genom en skrift med illustrationer.
I juni 2010 beslutade RF att bevilja Svenska Fäktförbundet 120 000 kronor ur
Svenska spels särskilda stöd till elitidrotten för att genomföra arbetet med
kravanalysen och utvecklingstrappan. Det betyder att arbetet kan fullföljas.
Enligt RF: s beslut betalades 50 % av beviljade medel ut i juni 2010. Resterande 50 %
utbetalas då projektet ska slutredovisas till RF, senast den 30 april 2011.
Arbetsgrupp för samordning
En arbetsgrupp bildas med företrädare för förbundsstyrelse, kansli (sportchefen) och
klubbarna. Kvalificerade tränare ska också ingå i gruppen.
Arbetsgruppen viktigaste uppgift är att, med starkt stöd av SISU: s personal centralt,
samordna men också noggrant fördela och genomföra arbetet med utbildningsplan,
utbildningsstruktur, kravanalys och utvecklingstrappa.
Utbildningar 2010 - 2011
Under verksamhetsåret 2010 – 2011 genomförs följande utbildningar:
Tränarkurs, värja steg 1 (barn och ungdom), och steg 2 genomförs på Gotland under
Gotlandsveckan.
Tränarkurs, florett steg 1 (barn och ungdom) och steg 2 genomförs också på Gotland
under sommaren.
Ambitionen bör vara att under verksamhetsåret också genomföra steg 3 – kurser
både för värja och för florett.
13

Regionala ungdomstränarutbildningar om 20 timmar genomförs lokalt eller
regionalt, om intresse finns.
För domarutbildningar, se nedan.

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier
Riksidrottsförbundet har beslutat att lägga ner Fäktgymnasiet i Karlskrona (FÄG)
fr.o.m. läsåret 2011/2012. Orsaken är för få elever och för låg nationell spridning på
elevunderlaget. Kvaliteten bedömdes dock som mycket hög. FÄG kommer dock att
leva kvar så länge där finns elever som antagits före 2011/2012.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
Fr. o m. läsåret 2011/2012 kommer den nya gymnasiereformen, Gy11, att gälla. Gy11
innehåller betydande förändringar för idrottsutbildningarna. Ämnet Specialidrott får
i fortsättningen endast läsas på regionala idrottsgymnasier med nationellt godkända
idrottsutbildningar, s.k. NIU. Godkännandet ska göras av Svenska Fäktförbundet och
av Skolverket. Målsättningen med NIU ska vara att ungdomar ska kunna kombinera
elitinriktad träning med studier på gymnasienivå. För ett godkännande krävs först
och främst att utbildningen har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat
samarbete med en fäktklubb på orten.
Därutöver krävs att de kriterier som beslutades av Svenska fäktförbundets styrelse
den 18 september 2010 är uppfyllda. Se bilaga.
Förbundet kommer att stödja alla initiativ till NIU, förutsatt att uppsatta kriterier för
verksamheten uppfylls. Under verksamhetsåret ska förbundsstyrelsen utveckla
former för ett framtida samarbete med de kommuner och föreningar som får tillstånd
att driva ett NIU.
Förbundet kommer att stödja FÄG i Karlskrona under avvecklingsperioden och också
stödja en process, där FÄG omvandlas till ett NIU.
Att välja gymnasieskola – ett viktigt val
Att välja gymnasieskola är ett utomordentligt viktigt val för ungdomar och föräldrar.
Det är naturligt att bedöma och jämföra bl.a. olika skolors utbud av linjer och
lärarnas kvalitet i de mest skiftande skolämnen.
Svenska Fäktförbundet gör inga sådana allmänna bedömningar, innan ett
gymnasium rekommenderas till nationellt godkänd idrottsutbildning. De
bedömningarna får elever och föräldrar ta ansvar för. Förbundet gör däremot en
bedömning av de idrottsliga förutsättningarna.
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Ungdomsverksamhet
Masters
En enkätundersökning genomfördes sommaren 2009.
I sammanfattning visade den följande:
1. En översyn av Mastersverksamheten önskas, men med en försiktighet i hur man
eventuellt uppdaterar den. Det är en mycket uppskattad verksamhet.
2. Kan vi utveckla mera regionala tävlingar och därmed utveckla
ungdomsverksamheten ytterligare? Det finns tydliga önskemål att man skulle vilja
se detta.
3. Underlagsmaterial för klubbar som har svårt att nå ut med sina verksamheter.
(Samordnas med PR- och informationsverksamheten. Önskemål också från
föreningsbesöken)
4. Se över vad Svenska Fäktförbundet kan erbjuda i utbildning av ungdomstränare.
(Samordnas med utbildningsverksamheten)
5. Skapa förutsättningar för en utvecklad lägerverksamhet. Det finns ett intresse för
fler läger.
Som framgår av verksamhetsberättelsen för det gångna året har en ytterligare enkät,
direkt inriktad på Mastersverksamheten, genomförts.
Synen på Masters skiljer sig ganska mycket åt klubbarna emellan, vilket har gjort att
säsongen 2010/2011 har ett ganska likartat program som föregående år.
Verksamhetskonferensen i samband med förbundsmötet 2010 kommer att behandla
hur Masters bör utvecklas.
Frågor som behöver behandlas är bland andra:







Antal tävlingar i respektive klass
Tidpunkt och geografisk fördelning
Möjlighet att fokusera på ett vapen och möjlighet till att kunna tävla på mer än ett
vapen
Sabel som vapen med i Mastersserien
Hur regionala tävlingar i större utsträckning än hittills skulle kunna komplettera
Masters
Eventuella större förändringar i Masters kommer då att visa sig i 2011-2012 års
säsong.
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Läger
Nuvarande verksamhet fortsätter med rikstäckande läger i Karlskrona på vintern och
i Hällevik på sommaren.
Gotlandslägret i juni måste nu anses som ett väletablerat, omtyckt och viktigt läger
med deltagare såväl från hela riket som från utlandet.
Dessa tre läger kan förhoppningsvis återigen arrangeras under kommande
verksamhetsår samt utvecklas ytterligare.
Det är mycket viktigt att kvaliteten på lägren i alla avseenden är hög. Det förutsätter
bl.a. ett tillräckligt stort antal tränare med hög kompetens, eftersom fäktsporten i så
hög grad kräver individuell undervisning för att kunna utvecklas.
Underlag finns troligen för ytterligare ett årligt rikstäckande läger, kanske i samband
med skolornas novemberlov.
Fair Play-priset
Årets Fair Play pris 2010/2011 ska delas ut.
Rullstolsfäktning
I verksamhetsberättelsen konstaterades följande om de planer som drogs upp för
verksamhetsåret 2009 – 2010:
”Det har tyvärr inte varit möjligt att genomföra samtliga dessa åtgärder. En dialog
har under året pågått med C4 Fäktklubb i Kristianstad om framtida möjligheter.
Styrelsen lämnar i verksamhetsplanen förslag med anledning av denna dialog”.
Styrelsen önskar i samråd med C4 Fäktklubb pröva följande väg till en utveckling av
rullstolsfäktningen:
Tillsammans C4 Fäktklubb utarbetas en ansökan om pengar från Idrottslyftet för att
försöka bredda verksamheten och även bilda ny klubb i Hässleholm. Det ska vara en
klubb som bedriver integrerad verksamhet och satsar särskilt på rullstolsfäktning.
Materiel till denna verksamhet är dyr, och Svenska Fäktförbundets pengar från
Idrottslyftet är begränsade. En samfinansiering blir troligen nödvändig. Det är
naturligt att i första hand söka stöd från kommunerna Kristianstad, Hässleholm,
Svenska Handikappidrottsförbundet samt Skånes Idrottsförbund, som får särskilda
medel från Idrottslyftets anläggningsstöd.
En naturlig utveckling av verksamheten blir att vid framtida USM pröva en eller flera
klasser med rullstolsfäktning.
I framtiden är det naturligt att också ta fram informationsmaterial om hur
verksamheten kan organiseras och finansieras samt var intresserade ledare kan få
utbildning om vilken speciell pedagogik som krävs för tävling och träning med
ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
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Tävlingsreglemente
Förbundet driver för närvarande inte något projekt för att färdigställa en svensk
översättning av FIE:s tävlingsreglemente. I budgeten för 2010 – 2011 finns inte heller
några medel avsatta för ett sådant översättningsprojekt. Med beaktande av att FIE:s
tävlingsreglemente är ett mycket omfattande och komplext regelverk, som dessutom
med jämna mellanrum är föremål för omfattande ändringar, är en översättning ett
mycket dyrbart projekt.
En framtida översättning av tävlingsreglementet kommer att vara beroende av ideella
krafter och sponsring som särskilt riktas mot ett översättningsprojekt. Fäktare och
ledare i Sverige är således även tills vidare hänvisade till de franska och engelska
versionerna av reglementet.

Domare
Domarverksamheten har genomgått en kraftig utveckling under senare år. Flera steg
har tagits på vägen för att svenska domare år 2012 ska vara av erkänt god europeisk
kvalitet.
Utbildning
Distriktsdomarkurser/examineringar
Det utökade antalet kursledare kommer förhoppningsvis att leda till
distriktsdomarkurser på allt fler orter.
Domarkommissionen kommer att fortsatt verka för att klubbarna/distrikten
genomför kurser i första hand på florett och sabel samt att domarkandidater tar
licens på mer än ett vapen. Det är också viktigt att fler kvinnor tar del i
domarverksamheten.
Förbundsdomarexamen
Lag-SM blir fortsatt enda plattform för förbundsdomarexamen. Kommissionen
kommer dock fortsättningsvis att gallra bland förbundsdomarkandidaterna och att
scouta efter lämpliga sådana.
FIE-examinering
Det är av stor vikt att prioritering av kandidater som avser att examineras på mer än
ett vapen fortsätter. Siktet är i första hand inställt på att under denna säsongs FIEexaminering få ytterligare en florettlicens för en befintlig FIE-domare på värja. I
andra hand bör ambitionen vara att försöka få med ytterligare en kandidat för tvåvapensexamen. En kvinnlig kandidat skulle föredras.
Domarseminarium
Elitdomarseminariet, som arrangeras under Vigor Challenge den 5 – 6 februari 2010,
kommer att permanentas och bli högmeriterande. Deltagande kommer att belönas
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med extra domarpoäng och rekommendation till tävlingsarrangörer för bedömning
på högre tävlingsnivå.
Månadsbrev
Domarkommissionen avser att varje (eller var annat) månadsskifte sända ut ett
digitalt nyhetsbrev som tar upp diverse frågeställningar och eventuella nyheter.
Bedömningskvalitet
Det är Domarkommissionens mål att bedömningskvalitén höjs ytterligare under
säsongen. De inhemska tävlingarna blir allt bättre arrangerade vilket påverkar och
inspirerar våra domare till bra prestationer.
Svenska FIE-domare ska fortsatt beredas möjlighet att verka utanför Sverige.
Vapenledarna har här en del i ansvaret för att samarbetet med utsedda domare
fungerar.
Ambitionen under året är att även tävlingar, som inte är svenska mästerskap, endast
ska använda licensierade domare (se domarsystem).
Domarsystemet
Domarsystemet
Under hösten kommer det nuvarande systemet att rulla på. Förhoppningen är att
anmälan av domare till tävlingar kommer att fungera med System Ophardt senast
fr.o.m. årsskiftet 2010/2011, men helst ännu tidigare.
Styrelsen lämnar till förbundsmötet 2010 ett särskilt förslag om att domarlicensen
ska vara kostnadsfri.
För att System Ophardt ska kunna uppnå sitt fulla syfte krävs av
tävlingsarrangörerna att dessa söker följa en ”hederskodex” som innebär att man inte
frestas att söka enkla lösningar på problem med domaranskaffning via olicensierade
domare.
Domarregistret
I det svenska domarregistret återfinns ett antal domare som inte på något sätt är
aktiva. Ett problem som uppstår är att ett flertal av dessa har titeln ”nordisk domare”
och således faller utanför domarsystemet. Samtliga nordiska länder håller idag på att
modernisera sina domarsystem. Frågan om beteckningen ”nordisk domare” bör tas
upp inom Nordiska Fäktunionen.
Det är önskvärt att dessa ”nordiska domare” blir förbundsdomare och på så sätt en
del av systemet.
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Landslagsverksamheten
Kostnader för elitverksamheten
Som bakgrund till verksamhetsplanens avsnitt om landslagsverksamheten redovisas i
nedanstående tabell kostnaderna för elitverksamheten under senare år och andelen
av de totala kostnaderna. Vidare redovisas SOK: s stöd till verksamheten.
Kostnader för elitverksamheten 2006 - 2010

2006
SvFF totala
kostnader
SvFF totala
kostnader för
elitverksamhet
Kostnader för
elitverksamhet
i % av totala
kostnader
Elitverksamhet
betald av SvFF

2007

2008/2009

2009/2010

(1,5 år)

Budget

3 999 026 kr

4 395 862 kr

7 248 331 kr

4 608 000 kr

1 797 505 kr

1 904 471 kr

3 014 342 kr

2 347 000 kr

45 %

43 %

42 %

51 %

795 184 kr

654 445 kr

1 490 480 kr

1 110 000 kr

44 %

34 %

49 %

47 %

1 002 321 kr

1 250 026 kr

1 523 862 kr

1 237 000 kr

56 %

66 %

51 %

53 %

Elitverksamhet
betald av SvFF
i % av totala
kostnader för
elitverksamhet
Elitverksamhet
betald av SOK
Elitverksamhet
betald av SOK i
% av totala
kostnader för
elitverksamhet
Säsongen 2009/2010 innebar, att kostnaderna för elitverksamheten som andel av
förbundets totala kostnader ökade från 42 procent till 51 procent.
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I årsredovisningen för 2009/2010 förklaras ökningen av landslagsverksamhetens
kostnader på följande sätt:
”Svenska spel gav under förra verksamhetsåret 100 000 kronor som ett särskilt
bidrag till elitverksamheten.
Den av regering och riksdag särskilda elitsatsningen betydde att Svenska
Fäktförbundet under sommaren 2009 fick ytterligare 200 000 kronor från RF i
elitstöd, förutom stödet från Svenska Spel, i väntan på mer långsiktiga kriterier för
satsningarna på olika SF. Också dessa medel användes till stor del i
landslagsverksamheten.
Sammantaget innebar dessa två extra stöd, att landslagsverksamhetens volym
ökade kraftigt 2009/2010 jämfört med år 2008. Någon garanti för att stöden skulle
fortsätta på samma nivå gavs inte.
Elitstödet från Svenska spel, 100 000 kronor förra verksamhetsåret, blir nu
120 000 kronor men låses i ett speciellt projekt, som skall redovisas. Stödet under
förra året användes i den direkta elitverksamheten, något som nu inte blir möjligt.
Osäkerheten om framtiden är stor. Besked från RF om elitstödet för innevarande
verksamhetsår har inte getts. Detta innebär betydande svårigheter för planeringen
av landslagsverksamheten. Budgetens intäkter inom detta område är tyvärr endast
en kvalificerad gissning och baseras på elitidrottsstödets storlek från förra
verksamhetsåret.
Det är tyvärr inte heller möjligt att föra mer långsiktiga diskussioner med RF eller
SOK om framtida elitstöd vid tiden för förbundsmötet.”
Budgetförslaget – motiveringar
Budgetförslaget tar hänsyn till denna osäkerhet inför framtiden.
Utgångspunkten är att förbundet får minst 400 000 från RF i särskilt elitstöd, så att
medlen kan disponeras under verksamhetsåret 2010/2011. 200 000 kronor av förra
verksamhetsårets medel har reserverats till 2010/2011. Stödet från Svenska spel är
låst till ett särskilt projekt (kravanalys och utvecklingstrappa). Se vidare under
avsnittet om utbildning.
Budgetförslaget innebär, att elitverksamheten inom Svenska Fäktförbundet
disponerar 1 300 000 kronor jämfört med 1 110 000 kronor året innan.
Samtidigt är det viktigt att poängtera, att förbundet nu får betala en större andel av
förbundskaptenens lön än tidigare. Förbundets kostnader under 2010/2011 beräknas
bli 302 400 kronor jämfört med 130 000 kronor året innan. Vidare skall avräkningar
göras för Sport Campus Sweden (25 000 kronor) och för Fäktgymnasiet (75 000
kronor).
De ”fria pengarna” för förbundets elitverksamhet blir därmed, så länge långsiktiga
besked från RF inte har kommit, 900 000 kronor. Av dessa medel skall
20

landslagsledningen också svara för domarkostnaderna vid de tävlingar som kräver
svenska domare, budgeterat av landslagsledningen till 106 500 kronor.
Om Svenska Fäktförbundet får mer än 400 000 kronor i elitstöd från RF under
verksamhetsåret tar styrelsen ställning till vilket år dessa medel skall användas. Det
kan bli redan under nuvarande verksamhetsår.
Styrelsen har gett besked till landslagsledningen, att elitverksamheten i princip får
disponera de ytterligare intäkter, utöver budget, som kan komma under året genom
t.ex. ökat RF-stöd eller sponsorsamarbete. Uppdraget till förbundskaptenen är att
lämna alternativa planer, om intäkterna blir större än året innan.
Svårigheterna för landslagsledningen att planera verksamheten kvarstår i viss mån.
Det är under våren som aktiviteten kan öka, om nya intäkter kommer. Men det är
styrelsens förhoppning att beslutet och inriktningen skall medverka till att den
entusiasm som finns i den nya landslagsorganisationen skall kunna behållas trots de
orimliga förutsättningarna.
Samtidigt bör det konstateras att förra verksamhetsåret var ett exceptionellt år, när
det gäller elitsatsningar.
Prioriteringar
Styrelsen har gett landslagsledningen följande prioritering:
1. Värjdamerna måste få stöd för att kunna göra en internationellt
konkurrenskraftig satsning fullt ut. Förbundets medel måste förstärka det stöd
som SOK ger. OS i London är etappmålet. OS i Rio är det långsiktiga målet med
tanke på värjdamernas ålder.
2. Herrvärjan, den historiska motorn i svensk fäktning, måste få stöd både för
överlevnad och för långsiktig utveckling. Sportchef och förbundskapten är,
tillsammans med övriga i landslagsledningen, ansvariga för att presentera en plan
med konkreta förslag och kostnader för hur detta skall kunna uppnås.
3. Utmanare till de nu skickligaste värjdamerna kommer på tredje plats. Ett program
för dessa skall presenteras för styrelsen.
4. Individuella florettfäktare som tränar hårt och visar på internationella framgångar
måste få stöd för bl.a. start på mästerskap och eventuellt även andra tävlingar. I
övrigt skall landslagsledningen, när det gäller floretten, arbeta med att stötta
florettfäktarnas träning genom bl.a. läger och förbättrad sparring.
Mot denna ekonomiska bakgrund och styrelsens prioriteringar kan det vara aktuellt
att under de närmaste åren ifrågasätta deltagande i bl.a. VM och EM för kadetter.
Ett gediget arbete med kravanalysen och utvecklingstrappan kommer att förstärka
svensk fäktning på sikt. Se vidare avsnittet ”Kraftfull utbildningssatsning”.
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Sabel
Satsningar som bidrar till sabelns utveckling och spridning fortlöper som förut,
genom stöd till föreningar vad gäller utbildning av instruktörer och domare.
Sabelfäktare i alla åldrar ska ges möjlighet till utveckling vid nationella träningsläger
och ett flertal nationella tävlingar. Det nordiska samarbetet, med Nordic Sabre
Center på Island som bas, fortsätter. Nytt för denna säsong är införandet av
sabelklasser i ungdomscupen Masters.
Under verksamhetsåret planeras:





Svenskt deltagande vid Nordiska tränings-, instruktörs- och domarläger
Nationella träningsläger
5-6 nationella tävlingar inklusive en svensk VC-satellit
Sabelklasserna Junior och Äldre ungdom i ungdomstävlingen Masters

Tävlingsmässigt är målet för senior- och juniorfäktarna deltagande på VC-satelliter
samt VC. NM i Danmark samt SM är de viktigaste tävlingarna under VC-nivå.

Veteranfäktning
Följande mål finns för veteranfäktningen under kommande verksamhetsår:


Öka antalet veteranfäktare på såväl motions- som tävlingssidan.
För att lyckas med detta ska förbundets ambition vara att arbeta med uppsökande
verksamhet samt att försöka tydliggöra vinsten med att ha många fäktare aktiva i
mogen ålder.



Fortsätta hålla samma höga kvalitet som tidigare vid internationella mästerskap.
Ett rimligt mål bör vara att Sverige ska ta minst två medaljer i kommande
Europamästerskap i Frankrike. Det bör också vara möjligt att ha samma mål i
kommande VM.



Delta med den hittills största truppen hittills på ett veteran-EM.
Underlag finns i form av goda fäktare och för att arrangörsnationen på flera sätt
bör kunna göra sitt yttersta för att uppmuntra till och möjliggöra ett stort
deltagande, vilket också är EVFC:s mål.



Att på samma plats och vid samma tillfälle hålla SM i alla vapen och i alla klasser
där det finns aktiva tävlingsfäktare.

Förbundet ska vidare vara representerat vid EVFC: s årliga kongress.
Slutligen bör behovet av att utarbeta uttagningskriterier till de mästerskap där
deltagarantalet är begränsat undersökas. Om ett sådant behov finns, påbörja arbetet
med kriterierna.
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Challenge Bernadotte
Varför internationella stortävlingar i Sverige?
Stora internationella tävlingar i Sverige ger många fördelar för Svenska
Fäktförbundet och svensk fäktning.
Tävlingarna är, om de arrangeras väl, ett skyltfönster, där en fascinerande idrott visas
upp. I bästa fall betyder tävlingarna stort utrymme i massmedia, något som en liten
idrott som fäktningen inte är van vid. Uppmärksamheten medför, att ännu fler
ungdomar söker sig till fäktlokalerna.
En bra organiserad tävling stärker gemenskapen och samhörigheten i ansvariga
föreningar, i specialdistriktsförbund och i förbundet som helhet.
Tävlingarna ger också svenska fäktare möjlighet att till begränsad kostnad få möte
starkt motstånd på hemmaplan. Om kostnaden för att delta i Vigor Challenge i
genomsnitt är 1 500 kronor för de svenska fäktarna och 6 000 kronor för att vara
med i en motsvarande tävling på kontinenten betyder det en besparing på ca 300 000
kronor. Förutsättningen är att 64 fäktare, det maximala antalet som Sverige får ha
med i Vigor Challenge, sparar 4 500 kronor vardera.
En tävling, dit t.ex. företrädare för näringsliv och politik bjuds in, är ett bra tillfälle att
samtala om framtida samarbeten.
Tävlingarna är också en bra plattform för svenska fäktledare att för internationella
bedömare visa upp sin kompetens som t.ex. tävlingsledare och domare och
därigenom få möjligheten till nya utmaningar på den internationella arenan.
Sist, men inte minst, är framgångsrika tävlingar en arena för samtal med företrädare
för internationell fäktning och ger meriter för svenska ledare, som vill få ett
förtroende i t.ex. kommittéer och utskott på det internationella planet.
Om Challenge Bernadotte
Herrvärjtävlingen Challenge Bernadotte startade 1977 och fick status av WC-tävling
1998. Senare blev den individuella tävlingen en Grand Prixtävling, medan
lagtävlingen fortsatte att vara en WC-tävling.
Challenge Bernadotte disponerar en kunnig och erfaren grupp funktionärer, med
expertis på hög internationell nivå inom de enskilda funktionerna i en stor
fäkttävling: tävlingsledare, vapen- och materielkontroll, tävlingsmateriel och
installationer, call room mm.
Tävlingen har fått förnyad Grand Prix-status för 2011, tillsammans med endast två
ytterligare (Qatar och Schweiz). Däremot har lagtävlingen tagits bort. Datum har
ändrats av det Internationella förbundet. Tidigare arrangerades tävlingen den första
veckan i mars. År 2011 ska Challenge Bernadotte arrangeras den 14 – 15 maj 2011.
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Svårigheter
Det ekonomiska resultatet för Challenge Bernadotte har blivit negativt de senaste
åren, trots ett omfattande ekonomiskt stöd från Stockholm Visitors Board. Viktiga
samarbetspartners har varit t.ex. TISSOT, men sponsorsamarbetet har inte utvecklats
i den takt som har varit önskvärt. Samtidigt har förutsättningarna förändrats, så att
det har blivit allt dyrare att leva upp till FIE: s tekniska krav.
I och med att tävlingen i fortsättningen endast blir en individuell tävling ökar
svårigheterna att få ekonomin att gå ihop. Intäkterna från fäktarna minskar, då
lagtävlingen inte arrangeras. Samtidigt reduceras inte kostnaderna lika mycket.
Sårbarheten i organisationen är också mycket stor, då ett utomordentligt stort ansvar
ligger på projektledaren ensam.
Riktlinjer för arbetet
En framgångsrik och långsiktigt bärkraftig tävling kräver bl.a. att en
projektorganisation. Ansvarig projektledare bör finnas som sammanhållande kraft i
ett stort arbetslag, som börjar det gemensamma arbetet redan under hösten 2010.
Marknadsföring måste börja i föreningar och skolor redan under hösten.
Avtal om sponsorsamarbete måste finnas före årsskiftet. Challenge Bernadotte är en
viktig del i erbjudandet till samarbetspartners, som skildras under rubriken ”Ökad
självfinansiering”.
En trovärdig budget måste presenteras före årsskiftet.
En styrkommitté bör snarast bildas, som har det övergripande ansvaret för tävlingen.
Kommittén bör ledas av förbundets ordförande och i övrigt innehålla företrädare bl.a.
från förbundsstyrelsen och från föreningarna i Stockholmsregionen.
Personsamband bör finnas mellan styrkommittén och den referensgrupp som nämns
under avsnittet ”Ökad självfinansiering”.
Styrkommittén och projektledaren bör förutsättningslöst pröva möjligheterna att öka
attraktiviteten i tävlingen genom att förlägga finalpasset till t.ex. Stockholms stadshus
eller kongresshallen i det nybyggda Stockholm Waterfront.
Styrkommittén bör lämna ett förslag om formerna för tävlingen, budget m.m. till
Svenska Fäktförbundets styrelse senast den 15 december 2010.
Styrelsen måste fatta definitivt beslut om tävlingen senast den 10 februari 2011 för att
inte förbundet ska drabbas av böter m.m. från FIE.
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Vigor Challenge
Tävlingen arrangeras den 5 – 6 februari 2011.
Västsvenska Fäktförbundet och föreningarna i Västsverige arbetar för att skapa en
allt bättre teambaserad tävlingsorganisation och s.k. fasta beslutspunkter, då vissa
förutsättningar skall finnas för att planeringen skall fortsätta.
En samordning i någon form med Challenge Bernadotte eftersträvas, t.ex. när det
gäller sponsorer.
I mitten av november måste det slutliga beslutet om möjligheterna att arrangera
tävlingen fattas.
I samband med tävlingen kommer ett elitdomarseminarium att arrangeras. Syftet
med seminariet är att ytterligare utveckla domarprofessionen.

Coupe du Nord
De öppna nordiska mästerskapen avgörs på alla vapen. För att stödja den svenska
sabelfäktningen avsätts medel för ”Le Duel”, sabeldeltävlingen av Coupe du Nord i
Örebro. Det har bedömts vara mycket positivt för svensk sabelfäktning att få
möjligheten till kvalificerat internationellt motstånd på ”hemmapisten”. Tävlingen
har status av FIE satellittävling och var tredje år utses en FIE-observatör till
tävlingen, vilket medför ytterligare ekonomiska påfrestningar för arrangören, Örebro
Kampsportförening Fäktning.
Arrangemanget genomförs varje år på ett bra sätt, och det uttrycks uppskattning
kring detta från utländska deltagare. Särskilt finalplatsen, Örebro slott, är en mycket
uppskattad del av helheten.
Sårbarheten i organisationen är stor, då den är mycket liten och många av dem som
är viktiga för att arrangera tävlingen också är utövande fäktare. Skulle de välja att
delta som tävlande skulle det bli mycket svårt att genomföra tävlingen och
kostnaderna skulle öka avsevärt, då domare skulle behöva tas in från utlandet.
Det finns positiva indikationer på ett ökat samarbete mellan föreningarna i Örebro
kring tävlingsarrangemanget. Svenska Fäktförbundets styrelse utsåg för
verksamhetsåret 2009/2010 styrelsemedlemmar med ansvar för kontakt och stöd till
för arrangörerna av Le Duel – Coupe du Nord.
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Jämlikhet och jämställdhet
Vid RF-stämman 2005 antogs dokumentet ”Idrotten vill” att tjäna som riktlinjer för
arbetet i alla specialförbund. Där sägs bl.a.
”Vi utformar vår idrott så att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung,
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”
Att öppna dörrarna för fler och behålla fler ungdomar allt längre upp i åldrarna är
målen för Idrottslyftet. Det är också Svenska Fäktförbundets ambition, mer detaljerat
beskriven i programmet ”Fäktning inför framtiden”.
Jämställdhet
Fäktning är en sport som på alla sätt lämpar sig lika väl för alla människor. Detta bör
på alla sätt spegla verksamheten.
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:
”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.”
I varje val till olika organ måste frågan tas upp om valet ger en bild av detta. Allt fler
flickor måste stimuleras att komma med i sporten, få utrymme i fäktsalar på träning
och uppmuntras till tävlande.
Fäktningen måste göra sitt yttersta för att följa RF rekommendationer om en så jämn
könsfördelning som möjligt i sina olika beslutande organ, verka för att fler kvinnor
kommer in i styrelser och utbildas till tävlande, ledare, tränare och domare.
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Antidoping
Antidopingprogrammet revideras under året. Därefter sker en bred information om
bl.a. ”röda listan” och vilka naturläkemedel som klassas som dopingpreparat.
Revideringen görs i samråd med de antidopingansvariga på RF.
En informationsinsats görs, tillsammans med landslagsledningen, bland i första hand
landslagsfäktarna. Speciell betoning görs till den målgruppen av skyldigheten att till
RF anmäla var man befinner sig.
Standardinformation om hur dopingkontroller kan gå till produceras och delas ut till
klubbar som bl.a. arrangerar SM och andra större tävlingar.
Som ett led i anti-dopingarbetet och för att avlasta budgeten för dem som arrangerar
FIE-tävlingar har styrelsen i budget 2010/2011 avsatt medel för dopingkontroller.
Genom denna åtgärd kommer beställning och betalning av dopingkontroller att
skötas av Svenska Fäktförbundets kansli, istället för av tävlingsarrangörerna.
Tävlingsarrangörerna måste dock fortfarande sköta hanteringen och utförandet av
dopingkontroller under tävlingen, tillsammans med dopingkontrollanterna från RF.

Internationellt engagemang
Under verksamhetsåret 2010 – 2011 har styrelsen för avsikt att Svenska
Fäktförbundet ska vara representerat vid följande internationella sammankomster:
Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Leipzig den 16 juli
Nordiska Fäktunionens kongress i Oslo den 24 september
FIE:s kongress i Moskva den 4 – 5 december
EVFC: s årliga kongress (veteraner)
Styrelsen har för avsikt att bjuda in FIE:s President, Alisher Usmanov, till Stockholm
i samband med Challenge Bernadotte 2011. 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.
Förbundet kommer att ansöka om internationellt stimulansbidrag hos RF
Utöver de ovan nämnda aktiviteterna kommer styrelsen att i enlighet med
handlingsplanen för internationella engagemang bevaka och driva viktiga
internationella frågor.
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Ökad självfinansiering
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” har följande resultatmål:


Svenska fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad.
Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och
organisationer, som delar svensk fäktnings värderingar, uppskattar den breda
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade
världscuptävlingar.

Enskilda styrelseledamöter, och styrelsen som kollektiv, har genom åren ägnat lång
tid åt att försöka presentera fäktningen för företag och organisationer i syfte att bl.a.
engagera samarbetspartners över en längre tid i rollerna som huvudsponsor eller
sponsor på en annan nivå.
Ett antal samarbetspartners ger dock ett starkt stöd till enskilda tävlingar, som t.ex.
Challenge Bernadotte och Vigor Challenge.
Interverbum AB gav under fem år ett betydande stöd till svensk fäktning, men sedan
företaget bl.a. bytt ägare har samarbetet avslutats.
Situationen är inte unik för Svenska Fäktförbundet. Företagssamarbeten riktar sig i
allt större utsträckning till de kommersiellt starkaste förbunden. De mindre
förbunden lever i detta avseende allt mer i skuggan av de större. Internationella
framgångar hos de mindre, ofta betydligt mer framträdande än de stora förbundens
prestationer, ser inte ut att bryta denna utveckling.
Att engagera flera samarbetspartners under en längre tid är ett omfattande arbete.
Det kräver kontaktskapande verksamhet med företagens ledningar, kvalificerat
presentationsmaterial och engagerad uppföljning, ofta på dagtid. Engagemanget går
sällan att kombinera med egen yrkesverksamhet, som är det vanliga för styrelsens
förtroendevalda ledamöter.
Styrelsen kommer direkt efter förbundsmötet att bilda en referensgrupp för detta
arbete för att bl.a. öka kontaktytan till näringslivet och få impulser till fortsatt arbete.
Det är naturligt att i referensgruppen också pröva möjligheten att låta ett speciellt
sponsorföretag med omfattande kundregister, stark ställning och gott rykte få
använda varumärket ”Svensk fäktning” för att på så sätt öka intäkterna till förbundet.
Styrelsen kommer, efter diskussion i referensgruppen, att fatta ett principbeslut i
denna fråga.

PR- och informationsverksamhet
Fäktningen är i Sverige en relativt liten idrott med en relativt undanskymd plats i
massmedia, jämfört med t.ex. friidrotten och de stora lagsporterna.
En offensiv PR- och informationsverksamhet är en nödvändig förutsättning för att
fäktningen ska stärka sin position bland ungdomar, föräldrar och samarbetspartners.
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En framgångsrik PR- och informationsverksamhet förutsätter bl.a. att föreningar och
förbund samverkar t.ex. när det gäller arrangemang
Svensk fäktning måste inför framtiden utnyttja de möjligheter som de sociala
medierna ger. Genom att aktivt utnyttja dessa kan förbund och föreningar få
möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt komma ut med fäktsporten på ett sätt som
inte gjorts tidigare. Det finns ett flertal individuella initiativ, men förbundet måste ta
flera initiativ och finnas till stöd för klubbar runt omkring i landet.
En informationsgrupp med medlemmar som har olika typer av
kommunikationskunnande bildas och verkar under året, under ledning av en
styrelseledamot.
Följande åtgärder genomförs under året:









Utveckla webb och hemsida.
Försöka komma ut med fäktsporten ännu bättre i traditionella medier som
tidningar, radio och TV.
Utveckla de sociala medierna både löpande och vid olika arrangemang, med hjälp
av bloggar, Facebook och Twitter bland annat.
Följa upp och utveckla mediebevakningen
Utnyttja de större arrangemangen för att informera om fäktsporten, t.ex. under
Vigor Challenge och Challenge Bernadotte
Mallar för informationsmaterial samt rekryteringsmaterial för klubbarna
(”verktygslåda”), ett önskemål som kommit under klubbesöken. Medel finns i
”Idrottslyftet”.
Uppmuntra individuella initiativ som på sina sätt informerar och utvecklar
fäktsporten.

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration
Svenska Fäktförbundet initierade under 2009 ett införande av IT-stöd för licens- och
tävlingsadministration. Målet med projektet är att minska arbetsbelastningen på
kansliet och underlätta administrationen för tävlingsarrangörer.
Systemet som används levereras av Ophardt team sportevent från Tyskland. Systemet
är webbaserat och förvaltas av Ophardt. Systemet hanterar bl.a. licensinformation,
tävlingskalender, tävlingsresultat och ranking centralt.
Under kommande verksamhetsår kommer utbildningsmaterial att tas fram för att
stötta klubbarna att komma igång med systemet.
Licenshanteringen är driftsatt tillsammans med anmälan till tävlingar. Genom
införandet av betalningsmöjlighet direkt via förbundets webbplats kan systemet ge
stöd för såväl läger, utbildningar och tävlingar som för utveckling av förbundets
webbshop. Dessa delar är inte prioriterade under det kommande verksamhetsåret.
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Kommande funktioner är hantering av domare, hantering av ranking för mastersserien, publicering av masterskalendern på Ophardts hemsida.
Domarna ska därmed kunna anmälas på samma sätt som fäktare till tävlingar.
Genom detta får arrangören en helhetsbild över anmälningsläget från en källa.
Hanteringen av ranking är en annan nyhet. Ophardtsystemet hanterar
rankingreglerna för masters och juniormasters. Tack vare detta uppdateras
serierankingen direkt, när tävlingsresultatet rapporterats in till Ophardt.
Framgång inom detta område förutsätter ett engagerat samarbete med
domarkommissionen.

Qrodo
Svenska Fäktförbundet abonnerar på tjänsten Qrodo, som ger möjlighet att med
enkla medel webbutsända direkt från tävlingar. Video och rörliga bilder från tävlingsoch 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
webcasting och att utveckla sändningarnas kvalitet (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.

Belöningar
Belöningsgruppen kommer också i fortsättningen att bereda inkomna förslag på
utmärkelser från SDF, ombud fäktning och klubbar. Belöningsgruppen lämnar
därefter sitt 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”.
Belöningsgruppen fortsätter översynen/revideringen av gällande
belöningsbestämmelser, vilket förhoppningsvis kommer att slutföras under
kommande verksamhetsår.
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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Styrelsens arbetsformer
Styrelsens har under verksamhetsåret diskuterat formerna för arbetet. Det är
naturligt, när verksamheten förändras, och omfattningen av verksamheten ökar.
Även om styrelsen själv bestämmer formerna för arbetet, vill styrelsen kort redovisa
delar av samtalen.
För att alla styrelseledamöter, speciellt de som nyväljs av förbundsmötet, ska få en
möjlighet att snabbt komma in i arbetet och ta ett ansvar, bör en god introduktion
göras. Det kan ske t.ex. genom kanslibesök och ett längre samtal med ordföranden.
Ett längre styrelsemöte direkt efter förbundsmötet kan också vara en väg.
Det kan finnas fördelar med att förändra verksamheten, så att kommittéer och/eller
utskott bildas, under ledning av en styrelseledamot. En sådan organisation fanns före
år 2 001. Flera aktiva fäktledare skulle då kunna vara med och ta ett ansvar för
förbundets utveckling. En indelning i kommittéer/utskott skulle kanske också skapa
en mer formell ordning med protokoll m.m., så att det blir tydligt vilka beslut som
fattats. Gränsdragningen mellan kansliets ansvar och de förtroendevalda kan också
bli klarare genom t.ex. instruktioner till utskott/kommittéer.
Bland tänkbara nackdelar med en sådan ny ordning är självfallet den ekonomiska.
Det är dyrt att samlas till möten, även om ny teknik, t.ex. Skype, kan hålla nere
kostnaderna. Det finns också en risk att formaliserade kommittéer/utskott kan
innebära en tröghet i en verksamhet, som ibland måste förändras snabbt.
Styrelsen har också samtalat om förhållningssätt och hur ett klimat kan skapas, där
allt fler trivs och är beredda att göra goda insatser.
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Budget 2010/2011

Svenska Fäktförbundet
Budget 2010/2011
Intäkter
Bidrag Riksidrottsförbundet
Bidrag RF Elit
Bidrag Svenska Spel Elit
Bidrag SOK
Bidrag SOK toppsatsning
Bidrag SOK Förbundskapten
Idrottslyftet, administration/verksamhetsutveckling
Idrottslyftet, förbundsutveckling
Föreningsavgifter
Licensavgifter
Svensk licens
Internationell licens
Utbildning
Ungdom
Sponsorer
Stimulansprojekt RF (FIE-kansli)
Övrigt; försäljning
Räntenetto
Summa intäkter:

Kostnader
BAS
Kansli
Flytt
Förvaltning
Styrelse&VU, årsmöte
Utbildning
Ungdom
Media
Belöningar, övr.
Övr. kostnader avskrivningar
Övr. kostnad sålda varor

Budget
1 692 000
400 000
120 000
844 600
643 000
201 600
183 000
480 000
48 000
279 000
225 000
54 000
15 000
170 000
0
26 000
40 000
5 000
4 302 600

Budget
1 120 000
50 000
140 000
120 000
10 000
150 000
40 000
5 000
14 000
25 000

Tävlingsverksamhet
Medlemsförsäkring
Kostnad tävlingslicenser
Internationella engagemang
Avgifter till int. förbund
Domarkommissionen

30 000
15 000
45 000
5 000
20 000
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Domarkommissionen elit

Sabel
Veteranverksamhet
Elitsatsning OS
SOK toppsatsning
Förbundskapten
SOK utmanarsatsning
Elitverksamhet SvFF
Förbundskapten
Värja

10 000
1 000
844 600
643 000
201 600
0
1 302 000
302 400

Damer
Herrar
Juniorer
Kadetter

Florett
Ledarkostnad mästerskap
Domarkostnad elit
Utmanarsatsning
Talangpott
Elittränarseminarium
Övrig landslagsverksamhet
Fäktgymnasiet
Sport Campus Sweden
Tävlingar
VC Challenge Bernadotte Stockholm GP
JVC VIGOR Challenge
Coupe du Nord
Dopingkontroller (ChB, Vigor, SAF, CdN)
Mästerskapsmedaljer
Masters

75 000
25 000
82 000
0
10 000
1 000
50 000
11 000
10 000

Projekt
Sponsorer
Stimulansprojekt RF
Webbsändning Qrodo
Svenska spel elit: Utvecklingstrappa
LiTaS
Förbundsutveckling
Summa kostnader:

Resultat:
Idrottslyftet Föreningsstöd

0
50 000
4 000
120 000
40 000
60 000
4 302 600

0
787 000
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Budget 2011/2012

Svenska Fäktförbundet
Budget 2011/2012
Intäkter
Bidrag Riksidrottsförbundet
Bidrag RF Elit
Bidrag Svenska Spel Elit
Bidrag SOK
Bidrag SOK toppsatsning
Bidrag SOK Förbundskapten
Idrottslyftet, administration/verksamhetsutveckling
Idrottslyftet, förbundsutveckling
Föreningsavgifter
Licensavgifter
Svensk licens
Internationell licens
Utbildning
Ungdom
Sponsorer
Stimulansprojekt RF
Övrigt; försäljning
Räntenetto
Summa intäkter:

Kostnader
BAS
Kansli
Förvaltning
Styrelse & VU, årsmöte
Utbildning
Ungdom
Media
Belöningar, övr.
Övr. kostnader avskrivningar
Övr. kostnad sålda varor

Budget
1 692 000
400 000
100 000
775 000
643 000
132 000
183 000
480 000
48 000
270 000
216 000
54 000
15 000
170 000
0
50 000
40 000
5 000
4 228 000

Budget
1 100 000
140 000
120 000
10 000
150 000
40 000
5 000
14 000
25 000

Tävlingsverksamhet
Medlemsförsäkring
Kostnad tävlingslicenser
Internationella engagemang
Avgifter till int. förbund
Domarkommissionen

30 000
15 000
45 000
5 000
20 000
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Sabel
Veteranverksamhet
Elitsatsning OS
SOK toppsatsning
Förbundskapten
Elitverksamhet SvFF
Förbundskapten
Värja

10 000
1 000
775 000
643 000
132 000
1 400 000
397 000

Damer
Herrar
Juniorer
Kadetter

Florett
Ledarkostnad mästerskap
Domarkostnad elit
Utmanarsatsning
Talangpott
Elittränarseminarium
Övrig landslagsverksamhet
Fäktgymnasiet
Sport Campus Sweden
Tävlingar
VC Challenge Bernadotte Stockholm GP
JVC VIGOR Challenge
Coupe du Nord
Dopingkontroller (ChB, Vigor, SAF, CdN)
Mästerskapsmedaljer
Masters

75 000
25 000
73 000
0
0
1 000
50 000
12 000
10 000

Projekt
Sponsorer
Stimulansprojekt RF
Svenska spel elit
LiTaS
Förbundsutveckling
Summa kostnader:

Resultat:

0
50 000
100 000
40 000
60 000
4 228 000

0
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Bilaga

Kriterier för nationellt godkänd idrottsutbildning
- Antagna av Svenska Fäktförbundets styrelse den 18 september 2010
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet fastställde vid styrelsemötet den 18 september
2010 följande kriterier som ska uppfyllas för att förbundets ska godkänna en ansökan
om NIU:
1. Huvudmannen/skolan och förening, som är skolans samarbetspartner, ska ha ett
etablerat och gott samarbete med SvFF.
2. Huvudmannen/skolan ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal
träningsmiljö under hela läsåret.
3. För elever som inte kan dagpendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa
boende.
4. Skolan ska erbjuda bra elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt
schema.
5. Den anordnande huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott.
6. Av SvFF godkänd studieplan för ämnet Specialidrott ska följas och i
undervisningen ska av SvFF anvisad litteratur användas.
7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per vecka ska kunna
erbjudas inom ramen för schemalagd skoltid.
8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad
verksamhet utanför skoltid.
9. Vid skolan ska en utbildad tränare/lärare vara anställd på minst halvtid.
Alternativt ska det finnas ett samarbetsavtal mellan skolan och föreningen, där
föreningen garanterar kvalificerad tränarkompetens.
10. Huvudtränarens kompetens ska vara av SvFF fastställd idrottsspecifik
utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller tränarutbildning.
11. Samtliga av skolan anställda lärare, instruktörer och tränare med uppdrag inom
idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till
den undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning.
12. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SvFF arrangerade sammankomster och
utbildningar riktade till lärare/tränare, anställda på de certifierade gymnasierna.
13. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom
idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition.
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14. Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
ska ges företräde vid urval till utbildningen.
15. Certifieringen gäller i sex år, förutsatt att huvudmannen kan leva upp till
certifieringskraven utifrån årligen genomförda utvärderingar. För certifierade
skolor som vid kontroll, uppföljning eller utvärdering inte uppfyller samtliga krav
kan ett års dispens ges för att åtgärda dessa brister, innan certifieringen förloras.
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