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Förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till nyckeltal för 2016,  

som redovisas på sid. 5; 
 

att i bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013; 
 
att bifalla styrelsens förslag till budget för 2013 och för 2014; 
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Inledning  

Följande frågor måste prägla verksamheten i hela Svenska Fäktförbundet under 
2013. 
 

 Stabilitet i ekonomin och förstärkning av det egna kapitalet 
 
De förbättrade rutiner för budgetering och budgetuppföljning, som införts 2012 
måste fullföljas. Misstagen från hösten 2011 och våren 2012 får inte upprepas. Det 
egna kapitalet måste ytterligare förbättras. Budgetförslaget för 2013 har den 
innebörden. 
 

 Förankring av utvecklingstrappan  
 
Ett utomordentligt arbete med utvecklingstrappan är genomfört.  
 
Den måste ytterligare förankras bland såväl föreningarnas förtroendevalda som 
bland tränarna. Förra årets planer om tränarkonferenser m.m. blev inte verklighet, 
bl.a. beroende på de ekonomiska svårigheterna. Dialogen måste förbättras under 
2013. 
 
Utvecklingstrappans principer har varit vägledande för delar av lägerverksamheten. 
Det arbetet måste fördjupas. Avsikten är att också sprida tankarna direkt till 
ungdomarna. 
 
Informationen om träningsdagbok samt andra ”verktyg” för utvecklingstrappan 
måste fördjupas. 
 

 Förankring av utbildningsplanen 
 
En sammanhållen utbildningsplan har tagits fram och använts under 2012.  
 
Att få ytterligare genomslag för de nya utbildningarna är en prioriterad uppgift. 
Antalet studietimmar nådde imponerande 2 365 under 2012 från 909 år 2010. 
Ökningen måste fortsätta. 
 

 Stabilitet i landslagsorganisationen och planer för landslagsverksamheten 
 
Den nya landslagsorganisationen måste få stabilitet och arbetsro. Långsiktiga planer 
för att förbättra våra landslag måste tas fram. 
 

 Programarbetet 
 
Programarbetet ska medverka till att svetsa samman förbundet omkring målen och 
vägarna till målen. Styrelsens ledamöter välkomnar inbjudningar till 
remissdiskussioner i föreningarna under försommaren och hösten. 
 
Ungdomsfrågorna kommer att få särskild tyngd i diskussionen, bl.a. genom stödet 
från RF för att göra en genomgripande analys av varför ungdomar slutar med 
fäktningen. 
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Verksamhetskonferens  
 
Verksamhetskonferensen arrangeras lördagen den 16 mars 2013 kl. 11.00 på Hotell 
Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm och avslutas med lunch på söndagen kl. 11.30. 
 
Kl. 13.00 startar förbundsmötet i FFF:s nya fäktsal på Döbelnsgatan 60, på 
gångavstånd från Hotell Birger Jarl. 
 
Huvudsyftet med verksamhetskonferensen är att starta diskussionen om 
revideringen av programmet ”Fäktningen inför framtiden”, sedan föreningar och SDF 
under hösten 2012 har deltagit i det första remissarbetet. 
 
Vid konferensen kommer också nyheter i Ophardt och nya anmälningsrutiner att 
behandlas. 
 
En presentation av landslagsorganisationen och målen för verksamheten kommer 
också att ske. 
 

Förslag till nyckeltal för 2016 
 
Styrelsen lämnar en särskild proposition om denna fråga. Se dagordningens punkt 12 
samt förslag på sid 36 i verksamhetsberättelsen för 2012. Där föreslås följande. 
 

 
*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar för 2012 baseras på IdrottOnline, som ännu 
inte fullt ut används av föreningarna. 
 
**) Antalet licenser redovisas per säsong. För 2011 redovisas säsongen 2011 – 2012. 
 
***) Baserat på ökningen mellan vårsäsongerna, + 2 % för antalet deltagare och +3 % för antalet 
sammankomster. Helårssiffror för 2012 har ännu inte kommit från RF. 

 

  

 
 
 
 

2000 2009 2010 2011 2012 Mål 
2016 
 

Antal föreningar 
 

51 48 49 51 52 55 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 200 4 324 4 532  *) 5 000 

Antal licenser 
 

323 829 827 828  **) 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
77 942 
9 629 

 
80 434 
10 282 

 
84 378 
10 792 

 
86 100 
11 100 
***) 

 
100 000 
11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

750 909 2 253 2 365 3 000 
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Idrottslyftet      
 
Idrottslyftet har i princip två syften: 
 

 Öppna dörrarna för fler barn och ungdomar 

 Utveckla verksamheten så att allt fler väljer att idrotta längre upp i åldrarna 
 
Föreningsstödet från Idrottslyftet har använts på följande sätt inom Svenska 
Fäktförbundet under de senaste två åren. 
 
Ändamål  2009-

2010 
2010 - 

2011 
2012 

Tränarutbildningar 62 730 61 500 81 500 
Domarutbildningar 93 178 116 710 111 205 
Ungdomsläger m.m. 433 413 348 086 387 222 
Verksamhetskonferens 0 87 806 63 596 
Nya föreningar 90 000 48 000 40 000 
Utvecklingstrappa 0 25 698  
Sabelprojekt 0 30 500  
Rekryteringsprojekt i föreningar  117 679 68 700 79 000 
Rullstol   15 000 
Summa 797 000 787 000 777 523 

 
Ett antal koncept har utvecklats inom svensk fäktning i linje med grundtankarna i 
Idrottslyftet. Förutom rekrytering och åtgärder som gör att fäktarna fortsätter allt 
längre upp i åldrarna handlar det om att få bort hinder, som nu står i vägen för en 
utveckling, där allt fler kommer med och fortsätter med fäktningen. 
 
Det gäller distriktsdomarutbildningar, genomförande av Svenska Fäktförbundets 
utbildning ”Grundkurs för fäktledare”, träningsläger, föreningarnas 
verksamhetsplanering och egna utbildningsverksamhet samt stöd för att utveckla 
arbetet med IdrottOnline Klubb. 
 
För projekten gäller preciserade beloppsgränser och bestämmelser, som finns på 
Svenska Fäktförbundets hemsida. 
 
De allmänna riktlinjerna och villkoren för stöd från Idrottslyftet är följande: 
 

 Endast föreningar som under det senaste året beviljats lokalt aktivitetsstöd kan 
beviljas föreningsstöd från Idrottslyftet. 

 Endast projekt som innebär att SISU-aktiviteter in någon form genomförs kan 
beviljas medel. Från detta krav kan dispens beviljas för t.ex. 
rekryteringskampanjer och bildandet av nya föreningar. 

 Medel som beviljas under våren 2013 ska redovisas senast den 15 juli 2013. 

 Medel som beviljas under hösten 2013 ska redovisas den 15 januari 2014. 
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Idrott Online Klubb 
 
I verksamhetsplanen för 2012 slogs fast, att systemet måste introduceras i alla 
föreningar under verksamhetsåret. 
 
Även om introduktionen av IdrottOnline Klubb förefaller ha gått förhållandevis 
smidigt inom fäktsporten återstår mycket arbete att göra. Fortfarande är 
kompetensen i handhavandet låg. och en del klubbar återstår att hantera.  
 
Goda kunskaper om Idrott Online Klubb, och obligatorisk användning, bl.a. när det 
gäller medlemsstatistik, är en förutsättning för att Svenska Fäktförbundets stöd från 
RF ska kunna hållas på en fortsatt hög nivå. 
 
För att ytterligare stimulera till användning har förbundsstyrelsen fattat beslut om att 
medlemsförteckningar i Idrott Online Klubb bildar underlag för föreningarnas 
rösträtt vid förbundsmötet 2014, i enlighet med förbundets stadgar § 8.5. om 
föreningarnas skyldigheter. 
 
Styrelsen fattade följande beslut den 16 februari 2013: 
 
”Enligt förbundets stadgar § 8.5.1 ska föreningarna före tidpunkt som Förbundet 
bestämmer sända in begärda handlingar till Förbundet. För medlemsförteckningar 
bestämmer styrelsen att denna förteckning hämtas via IdrottOnline inför varje 
förbundsmöte och att denna förteckning ligger som underlag för föreningarnas 
rösträtt vid förbundsmötet.” 
 
Styrelsen kommer senare under 2013 att ta ställning till vid vilken tidpunkt 
medlemsförteckningar ska hämtas via IdrottOnline. 
 

Idrottslig utveckling –  
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 
 
Styrelsens landslagskommitté har nu huvudansvaret för utvecklingsverktygen och 

arbetet med utvecklingsplaner på de olika vapnen är igångsatt. 

Arbetet med att förankra utvecklingsverktygen har fått stå tillbaka lite under den 
omstrukturering av landslagsverksamheten som skett under 2012. Detsamma gäller 
arbetet med de långsiktiga utvecklingsplanerna och grenprofiler på de vapen som 
saknar sådana. I december genomfördes ett första tränarmöte i samband med JSM.  
 
Under året genomförs följande: 
 

 Träningsdagboken lanseras 

 Träningsprogram och videobibliotek med övningar skapas 

 Flera tränarträffar, bland annat i samband med senior-SM i Karlskrona och under 
Gotlandslägret. 

 
Regionala ungdomsläger (MIN-ÄU) i arrangemang av föreningar eller SDF ska 
uppmuntras. 
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I den expanderande träningslägerverksamheten ska utgångspunkten hela tiden vara 
utvecklingstrappan. 

 
Utbildning 
 
Utbildningsplan  

Svenska Fäktförbundets lanserade 2011 en sammanhållen utbildningsplan som 
utgörs dels av förbundets egna utbildningar ”Grundkurs för fäktledare”, 
”Instruktörskurs Steg 1 florett och värja”, ”Instruktörskurs Steg 2 florett” samt 
”Instruktörskurs Steg 2 värja”, dels av SISU:s idrottsgemensamma utbildningar 
”Plattformen” och ”Grundläggande tränarutbildning 1”.  
 
Dessutom finns Sv FF:s ”Distriktsdomarkurs”, vilken administreras via 
domarkommissionen. (Domarutbildningar presenteras nedan under rubriken 
Domare.)  
 
 

 
Med denna grundläggande utbildningsstruktur har en god grund skapats för att 
erbjuda en fungerande och ändamålsenlig utbildningsverksamhet, som tillgodoser 
huvuddelen av svensk fäktnings utbildningsbehov. Successivt kan utbildningsplanen 
sedan kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar för vilka det 
finns ett tydligt behov.  
 
Delvis som ett resultat av att Sv FF nu har SISU:s kurser Plattformen och GTU1 som 
förkunskapskrav, har fäktningens deltagande i SISU-aktiviteter ökat. Vid årsskiftet 
2012/2013 finns 39 fäktare/fäktledare i SISU:s databas noterade för genomgången 
Plattformen samt åtta fäktare/fäktledare för genomgången GTU1. 
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Prioriterade aktiviteter under 2013 
 
Under året planeras genomförande av Instruktörskurs Steg 1 (florett & värja) på 
Bosön den 15-20 juni med preliminärt cirka 14 deltagare samt tre instruktörer. 
Instruktörskurs Steg 2 (värja) planeras till Gotland 23-27 juni, med preliminärt cirka 
åtta deltagare och en instruktör.  
 
Under 2013 bedöms inte underlaget tillräckligt stort för att genomföra Steg 2 för 
florett. Men utsikterna för 2014 är däremot goda på detta område. 
 
Under året planeras också för utveckling av en sammanhållen arrangörsutbildning. 
Denna bör dels innehålla en traditionell tävlingsledarutbildning, men också ett ökat 
fokus på kvalitets- och säkerhetsfrågor. 
 

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier  
 
Sedan statsmakterna införde den nya idrottsgymnasieverksamheten (Nationellt 
godkänd idrottsutbildning, NIU) 2011 har Svenska Fäktförbundet godkänt sex 
gymnasieskolor för NIU med inriktning mot fäktning. Av dessa finns två i Malmö. 
Resterande finns i Jönköping, Visby, Solna och Uppsala.  
 
Härtill kommer fäktgymnasiet i Karlskrona som fortfarande är ett 
riksidrottsgymnasium (RIG) men som kommer att omvandlas till ett NIU. 
Av olika skäl har verksamhet endast kommit i gång i de två gymnasierna i Malmö och 
Visby. 
 
Uppsala och Solna är i ett inledande skede och beräknas komma igång 2013 eller 
2014. Det är för närvarande inte sannolikt, att någon verksamhet under året kommer 
att startas i Jönköping. 
 
För att få önskad bredd på fäktgymnasieverksamheten vore det önskvärt att starta ett 
NIU även i Västsverige och flera i Stockholmsregionen, där underlaget bör finnas. Då 
fäktverksamheten vid ett NIU måste stödjas av en lokal fäktklubb, måste det vara 
resp. kommun i samråd med den lokala fäktklubben, som bestämmer om man vill 
och kan engagera sig i ett NIU.  
 
För nästa verksamhetsår är det angeläget att dels stödja klubbar och kommuner i 
arbetet med att rekrytera elever till gymnasierna, dels att samordna och konsolidera 
verksamheten vid de NIU, som har pågående verksamhet eller som står i begrepp att 
starta et NIU. Detta för att få en jämn och hög kvalitet i verksamheten.  
 
Då det finns ett fäktgymnasium i Karlskrona med både hög kompetens och bred 
erfarenhet, är det önskvärt att använda verksamheten här som förebild för övriga 
fäktgymnasier. Men det är också mycket angeläget att få ett mer påtagligt stöd för 
verksamheten vid fäktgymnasierna från förbundets övriga elitsatsning. 
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Revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden” 
 
En särskild programgrupp är utsedd av styrelsen. 
 
Programdiskussionen får en framträdande plats vid verksamhetskonferensen den 16 
mars, dagen före förbundsmötet. Programgruppen sammanställer därefter ett förslag 
till program under april – maj. 
 
Remiss om detta programförslag sker i föreningar och SDF under tiden 1 juni – 31 
oktober. Förbundsstyrelsens ledamöter är utomordentligt intresserade av att delta 
vid föreningarnas möten om programförslaget, så att dialogen mellan föreningar och 
styrelse kan förbättras. 
 
Programgruppen drar därefter slutsatser av remisserna och lämnar under ett förslag 
till reviderat program till förbundsstyrelsen, som diskuterar förslaget vid 
tvådagarsmötet i månadsskiftet november – december. 
 
En eventuell snabbremiss till föreningarna kan göras 10 december – 31 januari. 
 
Förbundsstyrelsen lämnar därefter förslag till program till förbundsmötet i mars 
2014. 
 
Budgetförslaget betyder, att det finns möjligheter för programgruppen att träffas ett 
par gånger. 
 

Viktiga möten i riksidrotten 
 
Under våren 2013 sker två mycket viktiga möten inom riksidrotten. 
 
Den 24 april arrangerar Sveriges Olympiska Kommitté årsmöte. Svenska 
Fäktförbundet har bl.a. nominerat Stefan Lindeberg för omval som ordförande och 
Per Palmström för omval som styrelseledamot. En motion om en översyn av 
uttagningsreglerna har också lämnats in av förbundet. 
 
Under tiden 24 – 26 maj sker Riksidrottsmötet med SISU-stämma och RF-stämma i 
Luleå. 
 
Svenska Fäktförbundet har lämnat en motion till RF-stämman mot bakgrund av 
beskedet från regeringen, att det statliga idrottsstödet inte ska öka de närmaste åren. 
I motionen noteras också att RF-kansliet har ökat personalkostnaderna med 39 
procent på sex år är.  
 
Motionen har följande önskemål: 
 
att RF-stämman beslutar, att SF-stödet ska öka till minst 320 Mkr år 2014 och till 
minst 340 Mkr år 2015; 
 
att RF-stämman beslutar uppdra till Riksidrottsstyrelsen att i samverkan med SF 
dra upp riktlinjerna för och genomföra en idrottspolitisk offensiv med kulmen i 
valrörelsen 2014. 
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Ungdomsverksamhet  
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” kommer att revideras under året. En bred 
remissverksamhet har skett under hösten 2012. 
 
I programmet sägs: 
 
”Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete ska vara att skapa förutsättningar för 
att få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska 
seniorfäktare i världsklass”. 
 
Masters 
 
Mastersserien 2012-2013 pågår i full omfattning med en till två färre tävlingar per 
klass än tidigare efter starkt önskemål från flera håll att minska antalet tävlingar. 
 
Arbetet med att ständigt förbättra, förändra och utveckla Mastersserien kommer att 
fortsätta under 2013 med både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
 
Utgångspunken precis som tidigare är att serien skall vara attraktiv inte bara för de 
bästa utan även för mindre erfarna fäktare vilket inte alltid är helt enkelt att 
kombinera.  
 
Läger 
 
Utöver de läger som grenledarna planerar är planen för 2013 att genomföra de läger 
som numera kan kallas traditionsenliga, nämligen vinterläger på F17 i Kallinge under 
januari, juniläger i Visby på Gotland samt augustiläger i Hällevik Blekinge.  
 
Styrelsen kommer under 2013 att, tillsammans med lägerarrangörerna, överväga 
vilket ansvar förbundet och förbundets kansli bör ha för olika läger. 
 
Aktiviteter under Gotlandsveckan 
 
Under lägret på Gotland prövas ett antal aktiviteter riktade mot aktiva, deras tränare 
och deras föräldrar. Syftet att försöka utnyttja det faktum att så många av 
ungdomsfäktarna och deras instruktörer är samlade och genomföra en serie 
informations- och utbildningsaktiviteter. För detta läger, som utpekats av styrelsens 
landslagskommitté som gemensamt läger för kadetter och juniorer, prövas också 
möjligheten att ge en större subvention till dessa åldersklasser. 
 
Varför slutar ungdomar att fäkta? 
 
RF har beviljat Svenska Fäktförbundet 100 000 kronor för att under året genomföra 
ett ungdomsprojekt. Huvudfrågan är ”Varför lämnar unga människor fäktningen, och 
vad kan vi göra för att få dem att hålla på långt upp i åldrarna”. 
 
Det här arbetet kommer att ge stimulans till revideringen av ”Fäktningen inför 
framtiden”.  Principiella ställningstagandena ska göras i det slutliga program, som 
presenteras inför förbundsmötet på våren 2014. 
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En arbetsgrupp har bildats med Lars Liljegren, sammankallande. Övriga 
styrelseledamöter i gruppen är Jonas Eklund och Peter Ejemyr. 
 
Ett första steg i arbetet är kontakter med de lärosäten och specialförbund, som har 
gjort liknande undersökningar. 
 
Fler regionala tävlingar 
 
I övrigt kvarstår ambitionen att få till stånd fler regionala tävlingar och därmed 
utveckla ungdomsverksamheten i Sverige ytterligare. 
 
Fair Play-priset 
 
Efter avslutad säsong 2012-2013 kommer under sommaren 2013 nomineringar att 
samlas in för det årliga Fair Play-priset. Ambitionen är att kunna dela ut detta under 
hösten 2013 i samband med en Masterstävling. 
 
Ungdomsråd 
 
Ett ungdomsråd inrättas under 2013. Avsikten är att förbättra den direkta dialogen 
med fäktande ungdomar. 
 

Domare 
 
Utbildning 
 
Domarkommissionen kommer att fortsatt verka för att klubbarna/distrikten 
genomför kurser i första hand på florett och sabel. Det är också angeläget, att 
domarkandidater tar licens på mer än ett vapen, samt att fler kvinnor tar del i 
domarverksamheten. 
  
För underlättande av arrangemang av distriktsdomarkurser har anvisningarna för 
sådan verksamhet förbättrats. Björn Lindholm utkom med nytt material för 
distriktsdomarkurs under hösten 2012. 
 
Det är av vikt att distrikten/klubbarna skickar sina distriktsdomarkandidater väl 
förberedda till domarkurserna (se ”Bedömningskvalitet” nedan). 
  
Förbundsdomarexamen 
 
Antalet tillfällen för examinering till förbundsdomare utökas till två. Utöver Lag- 
SM blir även seniorernas individuella SM ett sådant tillfälle. Domarkommissionen 
kommer även 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. Ett andra steg i prioriteringen är ambitioner att följa med 
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svenska fäktare till internationella tävlingar. Det är angeläget att antalet kvinnor ökar 
inom denna verksamhet. 
 
Domarseminarium 
 
Elitdomarseminariet, som arrangeras under Vigor Challenge, är nu permanentat 
och för deltagarna högmeriterande. Seminariet har gett goda resultat vad gäller 
gemensam bedömningspolicy, utbyte av erfarenheter och en god gemenskap hos våra 
domare. 
 
Liknande seminarium kommer att arrangeras för florett domare i samband med 
Kadett/Ungdoms. 
  
Månadsbrev 
 
Domarkommissionen kommer även fortsättningsvis att digitalt publicera Domar- 
Nytt till domarna varannan månad. 
  
Bedömningskvalitet 
  
Bedömningskvaliteten höjts ytterligare under säsongen. De inhemska tävlingarna 
blir allt bättre arrangerade, vilket påverkar och inspirerar domarna till bra 
prestationer. 
 
Kraven för godkänt i den praktiska examinationen höjdes från och med hösten 2011 
för såväl distriktsdomare som för förbundsdomare. 
  
Björn Lindholm tar, på domarkommissionens uppdrag, under våren 2013 fram klara 
riktlinjer för examinering för att förbundet ska få så likvärdiga examineringar som 
möjligt, oavsett examinator. 
  
Svenska FIE-domare ska också i fortsättningen beredas möjlighet att verka utanför 
Sverige. Vapenledarna har ett delansvar för att samarbetet med utsedda domare 
fungerar. Rutinerna har skärpts, så att domarna garanteras ersättning för 
sina kostnader. 
  
Domarsystemet 
 
För att anpassa Domarsystemet till System Ophardt 0ch TB gäller följande: 
  
Domare som i tävling fullgör domaruppdrag, men inte är anmäld via System Ophardt 
då så krävs, blir inte noterad för aktivitet i tävlingen ifråga. Upprätthållande av 
domarlicens kan komma att påverkas. 
 
Tävlingsarrangör kan till egen tävling ansvara för upplägg på System Ophardt av 
domare, som saknar klubbtillhörighet eller är direktengagerade av tävlingsledningen. 
Även Domarkommissionen kan vara behjälplig med sådan anmälan. 
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Översyn av domarreglerna 
 
 Med anledning av en motion till förbundsmötet från Stockholms Idrottsförbund 
föreslår styrelsen, att styrelsen ska få i uppdrag att under år 2013 utvärdera gällande 
tävlingsbestämmelser, främst avseende regler i avsnitt o.4. om domare. Vidare 
föreslår styrelsen också en översyn av det regelverk som styr domarlicensieringen. 
 

Landslagsverksamhet 
 
Landslagsverksamheten kommer under det kommande året att drivas vidare i 
enlighet med de prioriteringar som tidigare presenterats, bl.a. i verksamhetsplanen 
för 2011 – 2012, som antogs vid förbundsmötet i Kalmar i oktober 2011. 
 

 Att ge stöd till värjdamerna för en internationellt konkurrenskraftig satsning. 
 

OS i London var det första etappmålet. OS i Rio är det långsiktiga målet. Riktat 
elitidrottsstöd från RF/SOK och sponsormedel från SOK är nödvändiga 
förutsättningar för ett gott resultat. 

 

 Att ta fram ett program för utmanare till de etablerade värjdamerna. 
 

En viktig uppgift för samtliga ledare inom landslagsverksamheten är att ingjuta 
mod och självförtroende hos de fäktare som ännu inte är med i seniorlandslagen. 
Framgång på längre sikt förutsätter många utmanare, som känner sig välkomna i 
gemenskapen och verkligen har kraften och modet att just utmana. 
 

 Att stötta och bygga herrvärjan både för överlevnad och för långsiktig utveckling.  
 

 Att ge stöd till individuella florettfäktare som tränar hårt och visar internationella 
framgångar för start på mästerskap och eventuellt andra tävlingar. Nytt från 2013 
är att målet på längre sikt självfallet är att skapa konkurrenskraftiga landslag 
också på dam- och herrflorett. 

 
Nystart 
 
För vissa av dessa prioriteringar har verksamheten utvecklats positivt, medan 
utvecklingen för andra uteblivit eller till och med gått bakåt.  
 
Utgångspunkten för framtidens verksamhet måste vare en realistisk bedömning av 
var svensk fäktning befinner sig och en utveckling från denna position. 
 
Damvärja 
 
Damvärjlandslagets misslyckande att nå etappmålet OS i London samt förändringar 
på tränarsidan har lett till en ny landslagsorganisation för grenen. Årets mål är 
förbättrad världscupranking för såväl laget som för fäktarna individuellt. Det 
långsiktiga målet är OS i Rio 2016. Med stöd från RF/SOK kommer laget att delta på 
alla lagtävlingar i världscupen.  
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För att öka träningskvaliteten kommer laget regelbundet att delta i träningsläger på 
internationella fäktcentra för att få möjligheter till högkvalificerad lektionsgivning 
och bättre assautfäktning. Fokus kommer också att läggas på att utveckla de aktivas 
egen förmåga att planera sin fäktning och anpassa den efter sin egen kapacitet och 
motståndet.  
 
Den tidigare separata utmanarsatsningen inom damvärjan kommer att ges en 
bredare kontaktyta mot landslagets verksamhet, främst genom större öppenhet vid 
läger och samlingar i Sverige. Möjlighet ska också finnas för utmanare som tränar 
hårt och gör goda resultat att, när tillfälle ges, delta i internationella träningsläger 
samt i laget på världscuptävlingar. 
 
Herrvärja 
 
Herrvärjlandslaget står inför stora utmaningar. Den tillgängliga senioreliten för 
landslagsuppdrag är mycket tunn. Verksamheten kommer därför att prioritera unga 
seniorers etablering i seniorsammanhang genom deltagande på internationella 
mästerskap, som motsvarar deras kapacitet. Exempel är EM och U23-EM.  
 
Ett prioriterat område för grenen är också att återskapa ett system med 
återkommande nationella träningsläger, som till låg kostnad erbjuder koncentrerad 
träning och bra assaut. Därmed kan naturliga tillfällen skapas för möten mellan 
landets aktiva fäkttränare.  
 
Florett 
 
I avsaknad av seriöst satsande seniorer saknar floretten för närvarande 
seniorverksamhet. Verksamheten kommer därför att koncentreras på att förbereda 
nuvarande juniorers etablering i seniorsammanhang. Det kan ske genom stöd till 
individuella fäktare, som tränar hårt och visar internationella framgångar, för start på 
mästerskap och eventuellt andra tävlingar. 
 
För landslagsverksamheten för kadetter och juniorer kommer samma förutsättningar 
att gälla för värja och florett. Det ekonomiska stödet begränsar sig till ledarkostnader 
vid mästerskap samt individuellt stöd till dem som kvalificerar sig för KVM och JVM. 
Den inledda uppbyggnaden av ett system med träningsläger för kadetter och juniorer, 
vissa av dem över vapengränserna, kommer att fortsätta.  
 

Veteranfäktning    

Fäktning för veteraner (40 år och äldre) är en viktig del av svensk fäktning. Dels av 
rena hälsoaspekter, dels därför att aktiva veteranfäktare bidrar ofta mycket till sin 
förening och till fäktningen i allmänhet tack vare kunskap och erfarenhet. Under 
senare år har skett en viss ökning av aktiviteten inom veteranfäktningen.  
 
Under 2013 är målen att fortsätta öka antalet fäktare i veteranålder. Det kan ske 
genom att locka nya medlemmar men också genom att få före detta fäktare att 
återkomma till sin sport. Avsikten är också att få ett ännu högre deltagarantal i 
framför allt svenska veterantävlingar, d.v.s. SM och Ystad International. 
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Vidare är målet att Sverige ska komma med en stor och stark trupp veteraner till 
såväl EM i Terni, Italien, 9-12 maj, NM i Tallin, Estland, 7 – 8 september samt till VM 
i Varna, Bulgarien, 1 – 6 oktober. 
 
Under året kommer det nyligen inrättade rankingsystemet för veteraner att 
utvärderas. 
 
Veteranfäktningen kommer även fortsättningsvis att vara helt och hållet finansierad 
av deltagande fäktare. 
 

Internationella tävlingar 

Vigor Challenge och SAF-pokalen arrangeras under 2013. 
 
Inför 2014 är det aktuellt med en diskussion om hur förbundets engagemang i 
tävlingarna kan öka, sedan Challenge Bernadotte inte längre arrangeras. Se vidare 
verksamhetsberättelsen för 2012. 
   

Jämlikhet och jämställdhet   

Svensk idrotts mål för jämställdhetsarbetet 
 
RF-stämman på våren 2011 antog mål för jämställdhetsarbetet inom den svenska 
idrottsrörelsen. Här nedan följer en sammanfattning av målen. 
 
Övergripande mål 
 
Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla 
områden. 
 
Mål 
 
Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott. Det kräver att 
kvinnors och mäns idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att 
resurser fördelas rättvist.  
 
All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. 
Idrotten ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett 
positivt sätt. Om idrottsrörelsen lyckas med det kommer vi att få en idrott som är än 
mer utvecklande för både kvinnor och män. 
 
Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 
 
Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara 
representerade med minst 40 procent. På högre befattningar inom idrottsrörelsen 
bör målet vara detsamma. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter 
och värderingar tillvara och får påverka kvinnors och mäns idrott. 
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Delmål 
 
Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2017 
 

 kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med 
minst 40 procent. 

 

 andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel 
generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller 
liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent. 

 

 valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och 
män. 
 

 andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 
procent 
 
– inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån, 
– vid riksidrottsgymnasierna (RIG) 
– vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
– vid SF:s landslagsverksamhet. 

 
Jämställdheten i Svenska Fäktförbundet 
 
Svenska Fäktförbundet ska försöka uppnå målen i RF jämställdhetsplan. Det innebär 
bland annat att vi i våra beslutande organ bör ha minst 40 procent av respektive kön.  
 
En jämnare könsfördelning i Svenska Fäktförbundets styrelse underlättas, om 
kvinnor i ännu större utsträckning kommer med som styrelseledamöter, inkl. 
ordförande, i föreningarna. Det är föreningarnas styrelser som är den naturliga 
rekryteringsgrunden för förbundets styrelseledamöter. 
 
Förbundsstyrelsen uppmanar föreningarna att vid framtida föreningsårsmöten se till, 
att valberedningarnas sammansättning följer RF-stämmans beslut om jämn 
könsfördelning samt verka för att kvinnornas andel av föreningsstyrelsernas 
ledamöter blir minst 40 procent. 
 
Konkreta åtgärder 2013 
 
Under 2013 genomförs följande åtgärder: 
 

 Kvinnor som går ledarutbildningar kan få kursavgiften helt subventionerad 

Styrelsen kommer att följa upp detta och redovisa resultatet inför 2014 års 

förbundsmöte.  

 Arbetet med att få in kvinnor från svensk fäktning i internationella beslutsorgan 

fortsätter. Bl.a. kommer kvinnor att nomineras till den Europeiska 

Fäktkonfederationens kongress. 
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Internationellt engagemang    

Under verksamhetsåret 2011 – 2012 har styrelsen för avsikt att Svenska 
Fäktförbundet ska vara representerat vid följande internationella kongresser: 
 
Nordiska Fäktunionens kongress i Köpenhamn i oktober. 
 
Internationella Fäktförbundets kongress i Paris i november. 
 
Europeiska Veteranfäktkommitténs kongress i Terni i maj. 
 
Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Zagreb i juni. 
 

PR- och informationsverksamhet  

En genomgripande förbättring görs av fencing.se. 
 
Den direkta bearbetningen av media i samband med tävlingar både hemma och 
utomlands förstärks. 
 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 

Möjligheterna att utveckla betalningssystem ska utredas i syfte att ytterligare förenkla 
för föreningar och enskilda.  
 
Arbetet med att förbättra rutinerna runt tävlingsanmälningar till såväl nationella som 
internationella tävlingar fortsätter.  
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Förslag till budget för 2013 

     

     
     

Intäkter Budget 
   

Utfall 
2012 

Basverksamhet 2 572 500 
    

Grundbidrag Riksidrottsförbundet 
 

1 778 000 
  

1 704 000 

Föreningsavgifter 
 

50 000 
  

50 000 

Utbildning 
 

207 000 
  

73 000 

Ungdom 
 

462 500 
  

104 500 

Försäljning 
 

66 000 
  

25 000 

Räntenetto 
 

9 000 
  

9 200 

      
Idrottslyftet 699 000 

   
663 000 

      
Tävlingsverksamhet 270 000 

    
Licensavgifter 

 
270 000 

  
275 000 

      Elitverksamhet 450 000 
    

Landslagsstöd Riksidrottsförbundet 
 

450 000 
  

600 000 

      
SOK-projekt 2013 905 030 

    
Riktat stöd elit Riksidrottsförbundet   240 000 

  
292 000 

Sponsormedel SOK 
 

665 030 
  

292 000 

      
Övriga projekt 100 000 

    
Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?" 

 
100 000 

  
40 000 

Summa intäkter: 4 996 530   
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      Kostnader Budget 
    

Basverksamhet 2 319 500 
    

Kansli 
 

1 250 000 
  

1 500 000 

Förvaltning 
 

178 000 
  

172 000 

Styrelse&VU, årsmöte 
 

130 000 
  

128 000 

Utbildning 
 

193 000 
  

73 000 

Ungdom 
 

426 500 
  

80 000 

Information och media 
 

10 000 
  

1 000 

Internationella engagemang 
 

52 000 
  

55 000 

Avgifter till int förbund 
 

2 000 
  

5 975 

Belöningar, övr 
 

12 000 
  

8 000 

Avskrivningar 
 

14 000 
  

26 000 

Kostnad sålda varor 
 

52 000 
  

50 000 

      
Idrottslyftet 699 000 

    
Administration 

 
250 000 

   
Verksamhetskonferens, Stockholm mars 

 
125 000 

   
Utvecklingskonferens, Gotland juni 

 
98 000 

   
Utveckling LiTAS 

 
50 000 

   
Utveckling fencing.se 

 
90 000 

   
Utveckling tävlingsverksamhet 

 
15 000 

   
Ungdomsråd 

 
10 000 

   
Programgruppen 

 
15 000 

   
Övrig förbundsutveckling 

 
46 000 

  
110 000 

      
Tävlingsverksamhet 216 000 

    
Medlemsförsäkring 

 
30 000 

  
27 750 

Kostnad tävlingslicenser 
 

56 000 
  

56 000 

Domarkommissionen 
 

60 000 
  

35 000 

Veteranverksamhet 
 

3 000 
  

8 000 

Sabel 
 

2 000 
  

0 

Mästerskapsmedaljer 
 

15 000 
  

12 000 

Kalender och planering 
 

10 000 
  

0 

LiTaS 
 

40 000 
  

40 000 
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Elitverksamhet 498 050 

    
Damvärja juniorer 

 
20 000 

  
200 000 

Herrvärja 
 

74 000 
  

60 000 

Damflorett 
 

15 000 
  

50 000 

Herrflorett 
 

30 000 
   

Ledarkostnad mästerskap 
 

64 000 
  

40 000 

Ledarkostnad kadettverksamhet 
 

48 000 
   

Gemensamma elitkostnader 
 

247 050 
   

RIG och Idrottsgymnasier fäktning 
  

41 500 
 

40 000 

Sport Campus Sweden 
  

35 000 
 

35 000 

Dopingkontroller 
  

30 000 
 

38 864 

Övriga kostnader elit 
  

140 550 
 

44 000 

      SOK-projekt 2013 1 113 980 
    

Ledarkostnader, damvärja, elit 
 

284 280   
 

330 000 

Damvärja sen mästerskap 
 

100 400   
  

Träning och tävling 
 

729 300   
 

704 000 

      Övriga projekt 100 000 
    

Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?" 
 

100 000 
  

40 000 

Vigor Challenge 
 

0 
   

Summa kostnader: 4 946 530 
    Resultat: 50 000 
   

30 749 
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Förslag till budget för 2014 
 
Svenska Fäktförbundet stadgar slår fast, att förbundsmötet under p. 11 i 
dagordningen ska fatta beslut om ”styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
för löpande respektive nästkommande verksamhetsår. 
 
Styrelsen har övervägt att lämna ett förslag till förbundsmötet om att ta bort kravet 
på att lämna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår, d.v.s. 2014 i det 
här fallet. Kravet är ovanligt i svenska idrottsorganisationer. 
 
Skälet är enkelt. Det är helt omöjligt att lämna ett förslag till budget med någon form 
av säkerhet. Besked om stöden från RF och från SOK, som är helt avgörande för 
intäkterna, kommer på senhösten året innan. 
 
Å andra sidan är tanken med paragrafen, att förbundsmötet ska kunna ha en mer 
långsiktig diskussion. Det är värdefullt. 
 
Styrelsen vill därför föreslå, att budgetförslaget för 2013 används som en 
utgångspunkt för mer långsiktiga ekonomiska diskussioner. En kort föredragning 
kommer också att göras av styrelsens företrädare om de mer långsiktiga frågorna. 


