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Inledning 

Verksamhetsplanen för 2014 visar förbundsstyrelsens ambitioner inom en mängd 
områden. Följande frågor är speciellt viktiga under året: 
 

 Fäktningen inför framtiden – från ord till handling 
 
Svenska Fäktförbundet har genomfört ett remissarbete, präglat av bredd och 
entusiasm. Vid förbundsmötet den 9 mars 2014 fattas det slutliga beslutet om 
programmet. 
 
Efter detta viktiga samtal inom svensk fäktning om vad som ska göras, bör det finnas 
mycket goda förutsättningar att tillsammans, föreningar, SDF och förbund, utforma, 
och efter 2015 genomföra, handlingsplaner för framtiden. 
 
Speciellt viktigt är det att också få genomslag för Svenska Fäktförbundets 
värderingar. Om värderingarna jämlikhet och jämställdhet sägs: 
 
”Arbetet för jämlikhet och jämställdhet utgår ifrån att framgång inom detta 
område också leder till bättre beslut inom fäktningen. Svensk fäktning får 
därigenom en verksamhet, som i ännu större utsträckning är attraktiv för alla, 
oavsett kön eller bakgrund.  
 
Jämställdhet och jämlikhet betyder respekt för varandra men också för varandras 
olikheter.  
 
Alla ska vara välkomna att delta oberoende av kön, social ställning, ekonomiska 
förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.” 
 
Om glädjen sägs: 
 
”Lustfylld träning kan kombineras med hög nivå och kvalitet. Uppmuntran och 
positiva förebilder är grunden för ungdomsledarskapet. 
 
Glädjen i föreningen och föreningens sociala gemenskap, vid sidan av pisten, är 
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre 
upp i åldrarna. 
 
I den goda föreningen är det nära till skratten.” 
 
I ett förbund, som till den helt övervägande delen byggs av ideella krafter, är glädjen 
den stora drivkraften. När glädjen förtvinar, försvinner engagemanget. Det är en 
viktig lärdom också i kontakterna mellan föreningar och mellan förbund och 
föreningar. 
 

 Ungdomsfäktningen 
 
Vid verksamhetskonferensen och förbundsmötet kommer ungdomsfrågorna att stå i 
centrum. 
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Resultatet av den enkät som genomförts, och som bl.a. besvarar frågan varför barn 
och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med fäktning, kommer att 
redovisas. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer, efter en bred remissverksamhet, att lämnas till förbundsmötet 
2015.  
 

 Förankring av utvecklingstrappan  
 
Ett utomordentligt arbete med utvecklingstrappan är genomfört.  
 
Den måste ytterligare förankras bland såväl föreningarnas förtroendevalda som 
bland tränarna vid kurser, konferenser och läger. 
 
Utvecklingstrappans principer har varit vägledande för delar av lägerverksamheten, 
som nu bl.a. genom den nya landslagsorganisationen kommer att öka kraftigt. 
 

 Ökad satsning på den idrottsliga verksamheten 
 
Landslagsorganisationen förändrades under 2013. Bl.a. har två vapenledare för värja 
och florett anställts på deltid. Det betyder, i förhållande till tidigare, mer resurser till 
den idrottsliga verksamheten. Det är förbundsstyrelsens ambition, att följande 
beskrivning ur ”Fäktningen inför framtiden” ska var vägledande för arbetet: 
 
”I den långsiktigt framgångsrika landslagsverksamhet känner också de fäktare, 
som inte för tillfället tillhör den yppersta elit, som t.ex. får stöd från Sveriges 
Olympiska Kommitté, att de också är med i det som skulle kunna kallas landslagets 
gemenskap.  
 
En landslagskultur skapas genom att lyfta fram landslag i alla klasser från och med 
kadettåldern. Dessa landslag ska delta på internationella mästerskap, även om 
begränsade resurser gör att deltagarna själva i många fall får bekosta deltagandet. 
Att kvalificera sig till landslaget blir därför ett sporrande mellansteg mellan att 
vara en talangfull fäktare och en internationell framgångsrik fäktare, som på 
allvar slåss om medaljerna på internationella mästerskap.  
 
Samtidigt ska de få som är i den yttersta toppen känna, att det finns utmanare som 
både kan och vill.  
 
Denna gemenskap och känsla byggs upp bl.a. genom gemensamma läger. 
Kvaliteten på sådana läger ökar, om också utländska elitfäktare och deras tränare 
bjuds in till lägren. Samarbete över vapengränserna, bl.a. vid läger, är en 
självklarhet.” 
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Verksamhetskonferens  
 
Verksamhetskonferens arrangeras under förbundsmöteshelgen den 8 - 9 mars. 
Platsen för denna är också Bosön. 
 
Konferensen startar med lunch lördagen den 8 mars kl. 12.00 och avslutas med lunch 
på söndagen kl. 12.00. Förbundsmötet börjar kl. 13.00. 

Lördag 8 mars                                            

12.00            Lunch 
 
13.00            Välkommen 
 
13.10             Den nya "Fäktningen inför framtiden" 
 
14.30            Svensk ungdomsfäktning, SvFF och klubbarna   
 
15.30            Kaffe 
 
16.00            Forts. svensk ungdomsfäktning 
 
17.00            Avslutande diskussion 
 
19.00            Gemensam middag 
  

Söndag 9 mars 

09.00            Återblick på gårdagen - inför beslutet om nytt program 

09.30            Hur arbetar vi vidare med ungdomsfäktningen?                   

10.00            Kaffe 

10.30            Nyheter i Ophardt och anmälningsrutiner 

11.00             Den nya landslagsorganisationen 

12.00            Lunch 
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Förslag till nyckeltal för 2018 
 
Styrelsen lämnar en särskild proposition om denna fråga. Se dagordningens punkt 12 
samt förslag på sid 33 i verksamhetsberättelsen för 2013. Där föreslås och motiveras 
följande förslag för 2018. 
 

 
*) En annorlunda redovisningsmetod, Idrott Online, gör, att siffrorna från och med 2012 inte är 

direkt jämförbara med tidigare år. 

**) En beräkning, om höstens verksamhet 2013 ökar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet ökade. 

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 
 
Under 2014 fokuseras en stor andel av tillgängliga medel inom Idrottslyftet på att 
genomföra och ytterligare utveckla Svenska Fäktförbundets utbildningsplan. Bland 
annat genomförs för första gången inom den nya utbildningsplanen en 
instruktörskurs steg 2 på florett. Ambitionen är att långsiktigt slå vakt om hög 
utbildningskvalité och att erbjuda föreningarna ett konstruktivt stöd i den egna 
utvecklingen av instruktörer, framför allt ungdomsinstruktörer. 
 
Fortsatt uppmärksamhet kommer att ägnas stödet till nyblivna föreningar och i 
stödet till föreningsutveckling kommer kopplingen till SvFF:s mål om ökade 
medlemstal och ökat antal föreningar att stärkas. 
 

 

 

 

 

2000 2010 2012 2013 Mål 

2016 

Mål 

2018 

förslag 

Antal föreningar 

 

51 49 52 52 55 55  

Antal medlemmar 

 

2 900 4 324 *) 4 087 5 000 5 500 

Antal licenser 

 

323 829 828 874 1 000 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 

antalet deltagartillfällen 

antalet sammankomster 

(7 – 20 år) 

 

94 000 

 11 000 

 

80 434 

10 282 

 

89 416 

10 903 

 

105 500 

   12 100 

**) 

 

100 000 

   11 500 

 

120 000 

  14 000 

Studietimmar i SISU-

regi  

80 

 

909 2 365 2 422 3 000 3 000 
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Stödet till distriktsdomarutbildningar fortsätter men en nedtrappning av andelen 
finansiering från Idrottslyftet för denna verksamhet inleds och förutses fortsätta 
under kommande år. 
 
Ungdomslägret på Gotland under veckan efter midsommar erhåller stöd på nivå som 
motsvarar tidigare års stöd i syfte att hålla deltagaravgifterna nere.  Lägret utgör 
huvuddelen av SvFF:s direkta stöd för att stödja föreningarna i deras ungdomsarbete 
och för att stärka samhörigheten inom svensk ungdomsfäktning.  
 
Stödet från Idrottslyftet till arrangemang av träningsläger har varit framgångsrikt och 
antalet träningsläger som erhåller stöd har ökat. Från 2014 avvecklas detta stöd, dels 
då det bedöms att verksamheter som startats kommer att fortsätta av egen kraft, dels 
för att skapa utrymme för en fortsatt utvidgning av instruktörskursutbudet. 
 
Det tidigare stödet till domarkonferenser fördelas från 2014 över SvFF:s budget och 
inte från de föreningsanknutna Idrottslyftsmedlen.  
 

IdrottOnline Klubb  
 
Fortfarande har inte alla föreningar fullt ut implementerat medlemshanteringen i 
IdrottOnline. I synnerhet gäller detta föreningar som har ett stort inslag av vuxna 
medlemmar och som därmed inte är beroende av systemet för LOK-stödshantering 
mm. För svensk fäktning är detta ett problem då antalet fäktare i Sverige 
underskattas och medelstilldelningen till SvFF och i distrikten blir lägre än vad den 
skulle ha blivit vid full medlemsredovisning. 
 
Under 2014 kommer en fortsatt dialog med de föreningar som av olika skäl inte 
registrerar sina medlemmar i IdrottOnline att fortsätta.  
 

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

arbetet med utvecklingsplaner på de olika vapnen är igångsatt. 

Genom det ökande inslaget av läger i regi av landslagsledningen som planeras ökar 
möjligheterna till utbildning och utveckling av fäktare och tränare. Former för att 
utbilda en yngre kategori aktiva i linje med utvecklingstrappas intentioner kommer 
även fortsättningsvis att prövas i samband med Gotlandslägret.  
 
Bearbetningen av de kravprofiler och utvecklingsbeskrivningar på florett och värja 
som utvecklats i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté kommer att fortsätta. 
Syftet är att i tillämpliga delar integrera detta material med SvFF:s utvecklingstrappa. 
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Utbildning 
 
Utbildningsplan 
 
Svenska Fäktförbundets arbetar sedan 2011 i en sammanhållen utbildningsplan som 
utgörs dels av förbundets egna utbildningar ”Grundkurs för fäktledare, GRUFF”, 
”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 SvFF:s ”Distriktsdomarkurs”, vilken administreras via 
domarkommissionen.  

 
I denna utbildningsstruktur ligger grunden för att erbjuda en fungerande och 
ändamålsenlig grundläggande utbildning för instruktörer och 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. 
 
Prioriterade aktiviteter under 2014 
 
Under året planeras genomförande av Instruktörskurs Steg 1 (florett & värja) på 
Bosön den 14-19 juni med preliminärt cirka 14 deltagare samt två instruktörer. 
Instruktörskurser Steg 2 på såväl värja som florett planeras till Gotland 22-27 juni, 
med preliminärt cirka åtta deltagare och en instruktör per respektive vapen. Även i år 
planeras att GTU1 kommer att ges av SISU Gotland parallellt med Steg 2.  
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Fäktgymnasiet och regionala gymnasier  
 
Under 2013 har regionala fäktgymnasier (FÄG) startat i Uppsala och i Solna. Detta 
innebär att vi nu har fem aktiva FÄG (Karlskrona, Malmö, Visby, Uppsala och Solna).  
 
I Kungsbacka pågår ett aktivt arbete med att även där starta ett FÄG. Kontakten med 
en gymnasieskola är etablerad men samtalen har ännu inte utmynnat i en ansökan. 
SvFF har hjälpt till med råd och anvisningar. Detta arbete bör fortsätta under våren 
för att en ansökan ska kunna färdigställas till nästa sökperiod som bli januari 2015.  
 
Ett nytt FÄG är på väg at etableras i Kalmar. Ansökan om certifiering har godkänts av 
SvFF:s styrelse och ansökan har inlämnats till Skolverket. Detta innebär att 
verksamheten kan starta till höstterminen 2015.  
 
Denna utveckling av fäktgymnasieverksamheten är mycket glädjande men innebär 
också ett ökat ansvar för förbundet. Även om vi bör värna om varje fäktgymnasiums 
självständighet, bör vi samtidigt dels ge stöd för deras utveckling, dels integrera 
FÄG:s verksamhet i förbundets övriga elitsatsning.  Vi får vid våra FÄG allt fler unga 
fäktare som är beredda att satsa på sin sport. De måste få känna att de tillsammans 
ingår i ett team som SvFF satsar på.  
  
För verksamhetsåret 2014 är det angeläget att dels stödja klubbar och kommuner i 
arbetet 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 ett NIU, så att vi får en jämn och hög kvalitet i verksamheten. Då vi har ett 
fäktgymnasium i Karlskrona med både hög kompetens och bred erfarenhet är det 
önskvärt att använda verksamheten här som förebild för övriga fäktgymnasier.  
 
Under året ska SvFF satsa på att arrangera en konferens för tränare och ansvariga vid 
våra fäktgymnasier för att ta fram en plattform för det framtida arbetet. Vid denna 
konferens ska tränare och ansvariga också få möjligheter att dela de problem och 
möjligheter som man ser med de skilda fäktgymnasierna. Även landslagsledningen 
bör inbjudas till denna konferens för att skapa en plattform mellan fäktgymnasier och 
SvFF:s övriga elitsatsning. 
 

”Fäktningen inför framtiden” – från ord till handling 
 
Efter förbundsmötet 2014 avser styrelsen att ta initiativ till en diskussion om 
handlingsplaner, som visar hur förbund, SDF och föreningar i samverkan kan 
förverkliga programmet.  
 
Vidare kommer ungdomsfrågorna att stå i centrum för förbundets diskussion under 
2014, bl.a. med anledning av den enkät som genomförts och som bl.a. besvarar 
frågan varför barn och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med fäktning. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer att lämnas till förbundsmötet 2015 tillsammans med 
handlingsplanerna.  
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Avsikten är att föreningar och SDF ska få underlag till ett remissarbete om dessa 
båda ämnen under hösten 2014. 
 

Ungdomsverksamhet  

 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” har reviderats under 2013 efter en bred 
remissverksamhet. I det nya programförslaget, som presenteras vid förbundsmötet 
2014 finns följande målbild för ungdomsverksamheten 2020: 
 
”Svensk fäktnings ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler ungdomar. En 

större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i verksamheten som aktiva 

fäktare eller som domare och ledare.” 

Vidare 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 2013-2014 pågår i full omfattning med två färre deltävlingar 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 2014 med både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.  
 
Utgångspunken precis som tidigare är att serien ska 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 för respektive vapen planerar är planen för 2014 att 
åter genomföra Gotlandslägret under sommaren 2014. 
 
Det planerade vinterlägret i början av året på F17 i Kallinge, Blekinge fick ställas in, 
då det var för få anmälningar.  
 
Styrelsen kommer, bl.a. tillsammans med arrangören i Blekinge, att titta på 
förutsättningarna för fortsatt rikstäckande lägerverksamhet och möjligheterna för 
vinterlägret respektive sommarlägret i framtiden. 
 
Varför slutar ungdomar att fäkta? 
 
RF beviljade Svenska Fäktförbundet 100 000 kronor för att under 2013 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”. 
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Det var inte möjligt att genomföra detta arbete under 2013. Med RF:s tillåtelse får 
istället arbetet ske under 2014. 
 
Ungdomsfrågorna kommer därför att stå i centrum för förbundets diskussion under 
2014, bl.a. med anledning av den enkät som genomförts och som bl.a. besvarar 
frågan varför barn och ungdomar, precis som i andra idrotter, slutar med fäktning. 
 
Ett förslag till nytt avsnitt om ungdomsfrågorna i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” kommer att lämnas till förbundsmötet 2015 tillsammans med 
handlingsplanerna. Avsikten är att föreningar och SDF ska få underlag till ett 
remissarbete om dessa båda ämnen under hösten 2014. 
 
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 2013-2014 kommer under sommaren 2014 nomineringar att 
samlas in för det årliga Fair Play-priset. Ambitionen är att kunna dela ut detta under 
hösten 2014 i samband med en Masterstävling. 
 

Domare  
 
Under 2013 förändrades domarkommissionens sammansättning.  
 
En förbundsstyrelseledamot är ordförande i domarkommissionen sedan hösten 2013. 
Det är en naturlig ordning, som gäller för övriga kommittéer m.m. i förbundet. Det är 
förbundsstyrelsen som får förbundsmötets förtroende att leda verksamheten. Det är 
förbundsstyrelsen som ställs till svars vid förbundsmötet. Av det skälet måste 
kopplingen mellan styrelsens och kommittéer m.m. vara stark. Domarkommissionen 
ska inte vara något undantag från den regeln. 
 
Förbundsstyrelsen fattade beslut om en instruktion för domarkommissionen under 
hösten 2013. 
 
Riktlinjer för domarutbildningen 
 
Förbundsstyrelsen beslutade vid mötet den 15 februari 2014 om nedanstående 
riktlinjer för utbildningen. 
 
Under en följd av år har medel från Idrottslyftet använts för att stödja ordnandet av 
distriktsdomarutbildningar, under de senare åren drygt 100 000 per år.  
 
Enligt verksamhetsberättelsen 2007 fanns det i Sverige cirka 140 licensierade 
fäktdomare.  Under perioden 2007-12 och har det varje år i Sverige ordnats ett tiotal 
distriktsdomarutbildningar, och antalet licensierade domare ökade till 172 under år 
2012. För 2013 var det en liten nedgång, till 156.  
 
Knappa 20 procent av domarna är kvinnor. 
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Sammantaget har bortfallet varit stort. Antalet domare som förlorar sin licens är 
nästan lika högt som antalet godkända domare varje år. Genomsnittligt godkänns 
cirka 5-6 deltagare per kurs, trots att deltagarantalet per examination är satt till 15. 
Det förefaller som att kurserna inte har optimalt deltagande, och eventuellt också att 
deltagare i kurser väljer att inte gå upp i examen.  
 
Det finns anledning att anta att domarutbildningar, åtminstone i de största städerna, 
skulle genomföras även med mindre stöd eller inget stöd alls från Idrottslyftet. Det 
förefaller också önskvärt, att genomförandet av utbildningar samordnas, förslagsvis 
av domarkommissionen, så att möjligheterna till samarbete mellan föreningar och 
SDF utnyttjas och optimal geografisk spridning av domarutbildningarna säkerställs 
genom utbildningsplaner.  
 
Det är också viktigt att säkerställa såväl individens som dennes förenings 
engagemang i domarutbildningen genom ökat inslag av egenavgifter. 
 
För 2014 föreslås i förslaget till budget, att finansieringen av 
distriktsdomarutbildningar begränsas till ett schablonbidrag på 7 000 kr per 
utbildning, max 10 utbildningar totalt. De utbildningar som söker måste ha 
godkännande från domarkommissionen, innan stöd beviljas. Domarkommissionen 
får därmed ansvaret för att distriktsdomarutbildningarna genomförs på bästa sätt 
och uppmanas att bedriva ett proaktivt arbete med planering och samråd med 
föreningar i god tid för att möjliggöra för föreningar att passa in 
domarutbildningarna i sin verksamhet. 
 
För framtiden förutses ett minskat inslag av finansiering från Idrottslyftet för denna 
verksamhet, och kvarvarande del bör inkluderas i den pott som finns för nystartade 
och mindre föreningars utveckling. 
 
Det är angeläget att andelen kvinnor ökar också bland domarna. 
 
Översyn av domarreglerna 
 
Under 2013 genomfördes en översyn och en förändring av pliktdomarsystemet med 
anledning av en motion till förbundsmötet 2013. 
 
En översyn av övriga regler för domare kommer att göras under 2014. 
 
FIE-examination 
 
Målet är att en svensk domare ska genomgå FIE-examination under året. 
 
IT-stöd 
 
En utveckling av hemsidan ska ske under året för att underlätta 
domarkommissionens arbete och för att ge domarna möjlighet till korrekt och aktuell 
information. 
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Landslagsverksamhet  
 
De viktigaste uppgifterna inom landslagsverksamheten 2014 är följande: 
 

 Fortsatt huvudfokus på värjdamerna för att kunna föra laget mot OS i Rio 
2016. Detta kräver att fäktarna såväl individuellt som i lag fortsätter utvecklas 
och gör resultat. Stöd från SOK är en nödvändig förutsättning.  

 

 Att med de genomförda rekryteringarna av grenledartjänsterna ge mer fokus 
åt kadetter och juniorer för att skapa mer samsyn kring vad som krävs 
tränings-, inställnings- och resultatmässigt för att nå framgång som senior.   
 

 Att skapa ett herrvärjlandslag för deltagande på VC-touren med målet att delta 
på EM och VM och därigenom inleda en klättring på VC-rankingen.  
 

 Att ge stöd till individuella florettfäktare som tränar hårt och visar 
internationella framgångar för start på mästerskap och eventuellt andra 
tävlingar.  

 

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 2014 
är ett mål 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. 
 
Ett annat mål är att Sverige ska komma med en stor och stark trupp veteraner till 
såväl lag-EM i Porec, Kroatien, 15-18 maj, NM i Ystad, 31 maj - 1 juni samt till VM i 
Györ, Ungern, 21-26 oktober. 
 
Veteranfäktningen kommer även fortsättningsvis att vara helt och hållet finansierad 
av deltagande fäktare. 
 

Internationella tävlingar 

Vigor Challenge och SAF-pokalen har redan arrangerats vid tiden för förbundsmötet. 
 
Inför 2015 är det aktuellt med en diskussion om hur förbundets engagemang i 
tävlingarna kan öka, sedan Challenge Bernadotte inte längre arrangeras.  
 
Det är också mycket angeläget att skapa en hållbar organisation för de båda tävlingar, 
som nu är förbundets viktigaste. 
 
Beslut på internationell nivå under våren 2014 kan förändra förutsättningarna för 
tävlingarna 2015. 
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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. 
 
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. 
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Jämställdheten i Svenska Fäktförbundet 
 
Svenska Fäktförbundet ska försöka uppnå målen i RF jämställdhetsplan. Det innebär 
bland annat att 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. 
 
Enkät om jämställdheten i Svenska Fäktförbundet 
 
Förbundsstyrelsen sände ut en enkät till föreningar och SDF i januari 2014 med syfte 
att kartlägga läget inom fäktförbundet utifrån de av Riksidrottsmötet fastställda 
målen för jämställdhet. 
 
Av de föreningar som har besvarat enkäten uppger 33 procent (13) att 
könsfördelningen är jämn i föreningens valberedning. 
 
Av de föreningar som har besvarat enkäten uppger 44 procent (17) att 
könsfördelningen är jämn i styrelsen. Om suppleanterna räknas in blir andelen 36 
procent (14). 
 
Ett av specialidrottsdistriktsförbunden uppger, att könsfördelningen är jämn i 
styrelsen. Det SDF som har arbetsgrupper uppger att könsfördelningen är jämn i 
dessa.  Inget SDF uppger att det har en jämn könsfördelning i valberedningen. 
 
Enligt de svar som har inkommit finns det i föreningarna sammanlagt 67 tränare med 
tränarutbildning inom SvFF eller motsvarande. Det finns 78 hjälptränare eller 
träningsledare. Av dessa är 14 tränare respektive 29 hjälptränare kvinnor. Det 
innebär, att det enligt den här enkäten finns 21 procent kvinnliga tränare inom 
Svensk fäktning. Av hjälptränarna är andelen kvinnor 37 procent. I nitton av 
föreningarna finns det inga kvinnor som är tränare eller hjälptränare. 
 
Av de som löste svensk tävlingslicens för säsongen 2012/2013 var 25 procent kvinnor 
(223), vilket är en minskning jämfört med föregående år (27 procent licensåret 
2011/2012). Minskningen beror på att antalet män som har löst tävlingslicens ökat, 
medan antalet kvinnor som löst licens är detsamma som under 2012. 
 
Under 2014 ska förbundsstyrelsen analysera enkätresultatet och ta fram förslag för 
hur förbundet ska arbeta med RF:s uppställda mål för jämställdhet. 
 
Subventionen för kvinnor som går ledarutbildningar kommer att fortsätta även under 
2014, då åtgärden förefaller ha haft en positiv effekt. 
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Internationellt engagemang    

Svenska Fäktförbundet ska under året vara representerat vid följande internationella 
kongresser:  
 

 ECC- möte under EM för juniorer och kadetter i Jerusalem i februari 

 Europeiska Veteranfäktkommitténs kongress i maj   

 Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Strasbourg i juni  

 Nordiska Fäktunionens kongress i Tallin i oktober 

 Internationella Fäktförbundets kongress i Rom i december månad 
 

PR- och informationsverksamhet  

Under året får fencing.se ett nytt utseende, och integrationen med sociala medier 
förstärks. Det under 2013 påbörjade arbetet med närvaro av SvFF på olika sociala 
medier (i nuläget Facebook, Twitter och Instagram) fortsätter. En framtida 
sammanhållen lösning för att hantera det redaktionella arbetet med fencing.se och de 
olika sociala medierna behöver hittas. 
 
Under våren 2014 kommer sponsorpaket att sättas ihop för tre olika nivåer, där 
värjlandslaget för damer är involverat. Därefter kommer potentiella sponsorer att 
bearbetas med målet att ett flertal engagerar sig minst fram till OS i Rio. 
 
Den direkta bearbetningen av media i samband med tävlingar både hemma och 
utomlands förstärks med sikte på en större plats i nyhetsrapporteringen, så att 
potentiella sponsorer ser exponeringsvärdet.  
 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 

Hans Wahl har aviserat att han inför nästa säsong avser att helt ha avvecklat sina 
engagemang vad gäller såväl fencing.se som de övriga delarna av licens- och 
tävlingsadministrationen. Detta fordrar en genomgripande förändring av 
arbetsformerna för denna verksamhet.  
 
Sedan våren 2013 pågår ett utvecklingsarbete i syfte att skapa bättre tekniskt stöd för 
hanteringen av tävlingsadministration men det kommer också att krävas nya 
organisatoriska lösningar på personnivå. 
 
Under 2014 kommer även funktioner för domarhantering att tas fram som ersättning 
för domare.net. 
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Förslag till budget för 2014 
 
Intäkter Budget   

Basverksamhet 1 759 000   

Grundbidrag Riksidrottsförbundet  1 677 000  

Föreningsavgifter  50 000  

Försäljning  25 000  

Räntenetto  7 000  

    

Idrottslyftet 654 000   

    

Tävlingsverksamhet 290 000   

Licensavgifter  290 000  

    

Elitverksamhet 430 000   

Landslagsstöd Riksidrottsförbundet  430 000  

    

SOK-projekt 2013 1 150 000   

Riktat stöd elit Riksidrottsförbundet  0  

Sponsormedel SOK  1 150 000  

    

Övriga projekt 94 000   

Stimulansprojekt RF "Internationellt volontärprogram" 14 000  

Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"  80 000  

Summa intäkter: 4 377 000   
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Kostnader Budget 

Basverksamhet 921 000   

Kansli och förvaltning  699 000  

Styrelse & VU  70 000  

Årsmöte  35 000  

Information och media  10 000  

Internationella engagemang  50 000  

Belöningar  12 000  

Avskrivningar  20 000  

Kostnad sålda varor  25 000  

    
Idrottslyftet 654 000   

Administration  380 000  

Utbildning  100 000  

Utvecklingskonferens, Gotland juni  10 000  

Utveckling LiTAS  50 000  

Utveckling fencing.se  20 000  

Programgruppen  10 000  

Kalendergruppen  10 000  

NiU-möte  10 000  

Övrig förbundsutveckling  64 000  

    

Tävlingsverksamhet 292 000   

Medlemsförsäkring  30 000  
Kostnad tävlingslicenser  75 000  

Domarverksamhet  50 000  

Veteranverksamhet  3 000  

Mästerskapsmedaljer  15 000  

LiTaS  40 000  

Internationella tävlingar  79 000  
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Elitverksamhet 1 083 000   

Värja  594 000  

Grenledare värja   286 000 

Herrvärja seniorer   175 000 

Värja juniorer och kadetter   133 000 

Florett  334 000  

Grenledare florett   151 000 

Herrflorett seniorer   50 000 

Florett juniorer och kadetter   133 000 

Gemensamma elitkostnader  155 000  

RIG och Idrottsgymnasier fäktning   40 000 

Sport Campus Sweden   35 000 

Dopingkontroller   30 000 

Övriga kostnader elit   50 000 

    

SOK-projekt 1 347 000   

Ledarkostnader damvärja elit  376 000  
Damvärja sen mästerskap  135 000  

Träning och tävling  836 000  

    

Övriga projekt 80 000   

Stimulansprojekt RF "Hur behåller vi fäktare?"  80 000  
 

Summa kostnader: 4 377 000  
 

 

Resultat: 0   
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Förslag till budget för 2015 

Svenska Fäktförbundet stadgar slår fast, att 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. 2015 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 2014 används som en 
utgångspunkt för mer långsiktiga ekonomiska diskussioner. En kort föredragning 
kommer också att göras av styrelsens företrädare om de mer långsiktiga frågorna. 


