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Inledning 

De viktigaste frågorna för Svenska Fäktförbundet under 2016 är följande: 
 

 Kvalificering till och framgångar i OS i Rio de Janeiro 
 
Svenska fäktare i OS i Rio de Janeiro är det självklara och helt överskuggande målet 
för 2016. Damvärjlaget har inte längre någon möjlighet till kvalificering. Men 
fortfarande finns den individuella chansen för Emma Samuelsson och Robin Kase 
kvar. 
 
Både Emma Samuelsson och Robin Kase har gjort resultat i världscuper, som gör 
framgång i Rio till en realistisk möjlighet. 
 
Sponsorer och samarbetspartners 
 
Om svenska fäktare klarar kvalificeringen till OS, måste ett snabbt och effektivt 
arbete starta för att försöka skapa goda relationer och avtal med sponsorer och 
samarbetspartners. 
 

 Se över mål och organisations för landslagen  
 
Oavsett resultatet av kvalificeringen till OS, är det naturligt att från och med 
september (efter OS) se över målen för den framtida landslagsverksamheten och 
vägarna till målen i brett samråd med SOK och de föreningarna som har 
landslagsfäktare eller blivande sådana. 
 

 Genomslag för den nya synen på ungdomsfäktningen 
 
Förbundsmötet 2015 beslutade om nya riktlinjer m.m. för ungdomsfäktningen 
genom att göra en revidering av avsnittet i programmet ”Fäktningen inför framtiden.” 
Det skedde efter en bred remiss i landets föreningar. 
 
Ett antal viktiga impulser till en ännu bättre barn- och ungdomsidrott finns i 
programmet och i de verksamhetsplaner, som förbundsmötet 2015 beslutade om. De 
genomförs i den takt som är möjlig i föreningar och förbund. 
 
Under 2016 går arbetet vidare enligt två linjer: 
 
1. Förändrade tävlingsformer 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, bl.a. med stöd från Idrottslyftet.” 
 
Förbundsstyrelsen kommer att i dialog med arrangörerna av ungdomstävlingar 
under hösten 2016 initiera en förändring av tävlingsformerna för i första hand äldre 
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och yngre ungdom. Stöd från Idrottslyftet kan i ett inledningsskede ges till de 
arrangörer som genomför förändringar av tävlingsformerna i linje med intentionerna 
i ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
2.  Remiss om principiella ungdomsfrågor 
 
Under senvåren, sommaren och början på hösten 2016 genomförs en remiss till 
föreningarna om ett antal viktiga ungdomsfrågor. 
 
I programmet ”Idrotten vill” skrivs följande om barnidrotten: 
 
”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 
allmänhet idrott till och med tolv års ålder.  
 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga 
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och 
ska alltid ske på barnens villkor. 
 
Remissen kommer att ta upp frågan om svensk fäktnings åldersindelning, så att 
Svenska Fäktförbundets regler särskiljer barnidrotten på samma sätt som sker i RF:s 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. 
 
Andra aktuella frågor är från vilken ålder barn och ungdomar ska rankas på nationell 
nivå och ha nationella mästerskap samt när resultat ska presenteras bland de yngsta 
barnen. 
 

 ”Fäktningen inför framtiden”  
– från program till verklig förändring 

 
Förbundsmötet 2015 beslutade följande: 
 
”att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering 
och uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner 
arbeta med de frågor som nu redovisas i respektive spalt.” 
 
Ett gemensamt planeringsmaterial har tagits fram. Regionala konferenser har 
arrangerats, där företrädare för förbund, SDF och föreningar har samtalat om hur 
verksamhetsplanerna bäst kan genomföras. 
 
Styrelsen har också delat upp föreningarna emellan sig med sikte på att genomföra 
besök i varje förening under våren 2016. Det är ett gemensamt ansvar för förbund 
och föreningar att se till, att föreningsbesöken och den gemensamma 
verksamhetsplaneringen genomförs. 
 

På kort och längre sikt 
 
De olika avsnitten i verksamhetsplanen inleds med två rutor.  
 
Den första är den målbild, som lades fast vid förbundsmötets beslut om programmet 
”Fäktningen inför framtiden” 2015. Den andra är de planer lades fast i programmet. 
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Det är naturligtvis inte möjligt att genomföra dessa planer på ett eller ett par år. De 
får vara styrande för verksamheten de kommande åren. De får genomföras i den takt 
som ekonomin och engagemanget klarar av.  

 
Verksamhetskonferens 2016  
 
Verksamhetskonferensen arrangeras under förbundsmöteshelgen den 7 – 8 mars på 
Bosön. 
 
Konferensen startar med lunch lördagen den 7 mars kl. 12.00 och slutar med lunch 
kl. 12.00 på söndagen. 
 
Förbundsmötet börjar kl. 13.00 på söndagen. 
 
Söndag 6 mars 
 
09.00 Fäktningen inför framtiden  

– från program till verklig förändring 
 

Lars Liljegren 
 

09.30 Utbildningens viktigaste frågor 
 

Lars Peterstrand 

10.00 Kaffe 
 

 

10.30 Ungdomsfäktningen 
- Remiss om viktiga barn- och 

ungdomsfrågor 2016 
- Förändrade tävlingsformer 2016 

 

 
Ulrika Tranaeus 
 
Ana Valero – Collantes  

11.30 Svenska Fäktförbundets 
säkerhetsbestämmelser  
 

Orvar Jönsson 

12.00 Lunch 
 

 

13.00 Förbundsmöte 
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Visionen för svensk fäktning 

Förbundsmötet 2014 beslutade att anta programmet ”Fäktningen inför framtiden” 
efter en bred remissverksamhet. 
 
Programmet inleds med vision och kärnvärden för svensk fäktning: 
 

 
Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation. 
 
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar 
och med skiftande förutsättningar till en attraktiv och starkt växande verksamhet 
på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare och tränare 
är viktiga hörnstenar. 
 

 
Denna vision syftar till att ge en gemensam bild av den önskvärda framtiden och få 
alla aktiva inom svensk fäktning att dra åt samma håll.  
 

Svensk fäktnings kärnvärden 

Svensk fäktning vill leva upp till svensk idrotts värdegrund, som den uttrycks i 
programmet ”Idrotten vill.” 
 
Svensk fäktning har också följande kärnvärden, värden som föreningar och förbund 
vill stå för och förknippas med. Dessa lades fast i programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” vid förbundsmötet 2014. 
 
Det är utomordentligt viktigt, att alla företrädare för svensk fäktning, i förbund, i SDF 
och i föreningar agerar med dessa kärnvärden som ledstjärna. Det tyvärr många 
exempel ur den svenska idrottsdebatten på hur föreningar och förbund kan skadas 
allvarligt, om ansvariga ledare visar brist på omdöme och goda värderingar. 
 
Den här målbilden för ”Jämlikhet och jämställdhet” lades fast i programmet 
”Fäktningen inför framtiden”. 
 
”Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och 
föreningar medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning 
oberoende av kön, social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös 
trosuppfattning, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.” 
 
Olympisk 
 
Visionen för svensk fäktning är denna: 
 
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
För att nå visionen krävs glöd, engagemang och professionalitet från alla i svensk 
fäktning. Men de olympiska idealen är också annat än drömmen om segrar. Det 
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viktigaste är inte att segra, utan att kämpa väl, som de moderna olympiska spelens 
grundare formulerade det. 
 
De olympiska spelen är också en manifestation för fred och förbrödring över 
nationsgränser.  
 
Nytänkande 
 
Nytänkande betyder att ständigt vara öppen för det nya. Det är människors bild av 
fäktningen, bl.a. i TV, som lägger en del av grunden för intresset. Svensk fäktning 
strävar efter att göra sporten levande och begriplig också för dem som ännu inte har 
kommit med i fäktningens gemenskap.  
 
Nytänkande betyder också en öppenhet för nya idéer och för en granskning av svensk 
fäktning också av andra. 
 
Glädje  
 
Glädje är den starkaste drivkraften för att idrotta.  
 
Glädje innebär att lyfta fram den goda idrotten som en källa till personlig utveckling. 
Glädjen hos barn och ungdomar ökar, om de får bedriva idrotten på egna villkor, inte 
på vuxnas villkor. 
 
Extrema krav på barn och ungdomar förtar glädjen i idrotten. 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.  
 
Jämlikhet och jämställdhet 
 
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. 
 
Sportsmannaanda 
 
Sportsmannaanda betyder att respektera motståndare, domare och funktionärer och 
att följa såväl regler som god tradition.  
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Sportsmannaanda betyder god etik och moral. Att verka mot fusk, en osund ekonomi, 
mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Det betyder 
också att vara god förlorare, att aldrig fuska, att alltid göra sitt bästa.  
 
Sportsmannaanda betyder att fördöma doping och att aldrig använda förbjudna 
preparat. Doping är ett allvarligt fusk.  
 
Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets demokratiska 
diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet, högt i tak men 
också förmågan att hålla isär sak och person är sportsmannaandans demokratiska 
tillämpning. 
 

Förslag till nyckeltal för 2020 

Styrelsen lämnar en särskild proposition om förslag till nyckeltal för 2020. Se 
dagordningens punkt 12 A samt sid. 44 i verksamhetsberättelsen för 2015, där 
styrelsens förslag med motiveringar finns i sin helhet.  
 
I tabellen redovisas förslagen till nyckeltal för 2020 i högra spalten. 
 
Nyckeltal 2008 Resultatet 

2014 
 

Resultatet 
2015 

Mål 2020 Ökning 
(%) 

2015 – 
2020  

Antal föreningar 43 52 51 55 + 8 

Antal medlemmar 4 300 4 938 5 361 6 000 + 12 

Antal licenser 851 925 870 1 000 + 15 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet 

deltagartillfällen 

 
 

80 049 
 

 
 

105 167 *) 
 

 
 

Ej klart **) 

 
 

115 000 

 

 

+ 9 ***) 

- antalet 
sammankomster 

 

 
10 014 

 
11 131 *) 

 

Ej klart **) 

 

12 000 

 

+ 8 ***) 

Studietimmar i SISU-regi  346 1 850 2 795 4 000 + 43 

 
*) Nytt basvärde från 2014 
**) Helårssiffran presenteras under senvåren 
***) Jämfört med 2014 
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Fäktningen inför framtiden  
- Från program till verklig förändring 
 
Förbundsmötet 2015 fattade beslut om en revidering av ungdomsavsnittet i 
programmet ”Fäktningen inför framtiden”, efter en särskild remiss om 
ungdomsfrågorna under 2014. 
 
Under hösten 2014 remissbehandlades också förbundsstyrelsens förslag till 
handlingsplaner. Avsikten var att få en bred förankring för en sammanhållen 
verksamhetsplanering, där förbund, SDF och föreningar arbetar tillsammans mot 
gemensamma mål. 
 
Förbundsmötet 2015 beslutade följande: 
 
”att i princip ställa sig bakom förslaget till sammanhållen verksamhetsplanering 
och uppmanar samtliga föreningar och SDF att i sina egna verksamhetsplaner 
arbeta med de frågor som nu redovisas i respektive spalt.” 
 
Förbundsstyrelsen har, i enlighet med förbundsmötets beslut och diskussion, tagit 
fram ett material som ska ge stöd i föreningarnas verksamhetsplanering. 
 
Verksamhetskonferenser med SDF och föreningar har under 2015 arrangerats i 
Sydsvenska Fäktförbundet (7 november) och Västsvenska Fäktförbundet (28 
november). Datum har lagts fast för konferenser med föreningarna i Norrland, 
Mellansverige och i Stockholms Fäktförbund (inkl. Gotland). 
 
Styrelsen har också delat upp föreningarna emellan sig med sikte på att genomföra 
besök i varje förening under våren 2016. 
 
RF har bevilja Svenska Fäktförbundet 104 000 kronor i extra stöd för den 
verksamhet som kallas ”Från förankrat program till verklig förändring”. 
 
Det är ett gemensamt ansvar för förbund och föreningar att se till, att 
föreningsbesöken och den gemensamma verksamhetsplaneringen genomförs. 
 

Föreningsutveckling 

”Fäktningen inför framtiden” sid 6 - 8. 
 
Föreningsutveckling har inte hittills planerats och genomförts på ett systematiskt 
sätt. De riktlinjer som dras upp i programmet måste genomföras genom ett gott 
samarbete mellan förbund, SDF, där sådana finns, och föreningar. 
 

 
Målbild 2020 
 
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig 
verksamhet med hög kvalitet, där rekrytering, social gemenskap, stark ekonomi, goda 
kommunkontakter och kvalificerad utbildning är hörnstenar. 
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Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
”Fäktningen inför framtiden” – rubrik på fencing.se med målen, nyckeltalen och 
handlingsplanerna. 
 
Ansvarig utses i förbundsstyrelsen för föreningsutveckling. I arbetet ingår bl.a. att 
följa utvecklingen i SDF och föreningar, förmedla stöd till svagare föreningar samt 
initiera en sammanhållen verksamhetsplanering i SDF och föreningar (skisser till 
verksamhetsplaner). 
 
Säkerställa att ombud fäktning finns och engageras i varje RF-distrikt, som inte 
omfattas av fäktningens SDF. 
 
Särskilda insatser för att stimulera samverkan mellan föreningar, där SDF saknas, 
t.ex. i Norrland. 
 
Ökad kraft i utbildningen av kvalificerade tränare (se vidare under utbildning) 
 
Genomlysning av ekonomin i förbund och föreningar och förslag till åtgärder för att 
försöka hålla tillbaka kostnaderna (arbetsgrupp). 
 

 
I bilagor till verksamhetsberättelsen redovisas antalet medlemmar i föreningarna, 
lokalt aktivitetsstöd och antalet studietimmar. Denna statistik kommer att följas upp 
årligen. Den ger en bra möjlighet att identifiera föreningar med svårigheter och att få 
till stånd gemensamma planer för utveckling av föreningarna. 
 
Föreningsutveckling har inte hittills planerats och genomförts på ett systematiskt 
sätt. De riktlinjer som dras upp i programmet måste genomföras genom ett gott 
samarbete mellan förbund, SDF, där sådana finns, och föreningar. 
 
Under 2016 fortsätter styrelsens arbete med att starta en förening i Sundsvall 
tillsammans med Västernorrland Idrottsförbund samt Sundsvalls kommun. Att starta 
en förening i Sollefteå bedöms som svårare för tillfället. Därför prioriteras Sundsvall. 
 
Arbetet med att grunda Norrlands Fäktförbund fortsätter under 2016 med möten 
mellan styrelsen och ledare för de inblandade föreningarna. 
 
Frågan om ett SDF för Mellansverige bör också aktualiseras under 2016, inte minst 
mot bakgrund av det stora behovet att skapa kraftfulla regioner för en utökad barn- 
och ungdomsfäktning. Det kan då inte uteslutas, att förändrade gränser mellan SDF 
då kan bli aktuella. 
 
Veteranfäktning  
 
Såsom tidigare år är ett mål att öka antalet aktiva fäktare i den s.k. veteranåldern, 
från 40 år och uppåt. Ett ökat antal fäktare som stannar inom sporten är till gagn för 
såväl klubben som förbundet och den enskilde individen. Under 2015 var antalet 
medlemmar i den aktuella 82. Målet för 2016 är att öka antalet med minst tio fäktare. 
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En väg att öka intresse och deltagande är att nå ut till flera. Det kommer att ske 
genom den nystartade Facebookgruppen ”Svensk Veteranfäktning”, där inbjudningar 
till tävlingar – mindre som större – skall läggas ut tillsammans med inbjudningar till 
träningsläger. Genom att lätt både kunna ta del av och lägga ut information bör 
möjligheterna att kunna delta i aktiviteter underlättas. Det blir ett komplement till 
fencing.se som har något stramare regler för vad som läggs ut. 
 
Ett annat sätt att öka intresset är lägerverksamhet. Ett läger, denna gång enbart riktat 
till damer, skall arrangeras under året. Dit skall alla fäktare i veteranålder inbjudas, 
oavsett tävlande eller ej.  
 
Det finns många som fäktar men som av olika anledningar valt att inte tävla. Efter 
lägret skall en utvärdering göras inför kommande säsong. 
 
Svenska Fäktförbundet skall representeras på alla NM, EM och VM, där målet är att 
ta medalj i alla mästerskap. Arbetet internationellt ska bl.a. syfta till att nå samma 
regler vad gäller domarplikt i VM som vid EM, nämligen att arrangören ansvarar för 
att det finns tillräckligt antal domare mot en något höjd deltagaravgift.  
 
Idrottslyftet  

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och 

mål under perioden 2016 - 2019: 

Syfte 

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i 

förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Mål 

Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin 

verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. 

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF: s anvisningar för barn och 

ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer 

och ger goda möjligheter att idrotta i förening. 

Det tillgängliga beloppet för Svenska Fäktförbundets föreningssatsningar är 685 000 
kronor under 2016.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade under hösten 2015 att medlen i Idrottslyftet i princip 
ska fördelas på till följande prioriterade ändamål: 

 
1) Särskilda rekryteringsinsatser, speciellt bland grupper som är 

underrepresenterade inom fäktningen, t.ex. flickor och barn och ungdomar med 
utländsk bakgrund. För integrationen finns också särskilda medel att söka från 
RF:s distriktsförbund. 

http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/
http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/
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2) Pilotprojekt utifrån ”Fäktningen inför framtiden” med avsikten att fler barn och 
ungdomar ska börja fäkta och stanna längre. Stöd kommer bl.a. att lämnas för 
förändrade tävlingsformer för barn och ungdom. 
 

3) Utbildningsverksamhet: Instruktörsutbildningar inom SvFF:s utbildningsplan, 
Grundkurs för fäktledare 

 
4) Stöd till de läger som är av riksintresse genom att de dels nyttjas även av mindre 

föreningar, dels levererar övningstrupp till SvFF:s instruktörsutbildningar. Stödet 
till Stadium Sports Camp föreslås fortsätta även under 2016. 

 
5) Stöd till föreningsutveckling avseende nystartade och mindre föreningar eller 

grupper av föreningar för strukturella förändringar 
 
Svenska Fäktförbundet har ansökt om att få disponera 400 000 kronor direkt till 

förbundet för att arrangera instruktörskurserna på nationell nivå. 

Utbildning  

”Fäktningen inför framtiden” sid 8 - 9. 

 
 
Målbild 2020 
 
Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, 
med utvecklingstrappan som grund. 
 
En flerårig yrkesutbildning till professionell elittränare är, tillsammans med 
fortbildningsprogram för verksamma tränare, en naturlig karriärväg inom svensk 
fäktning. 
 
Många fäktföreningar har ett särskilt samarbete med ett eller flera gymnasier, som av 
Svenska Fäktförbundet har blivit godkänt för nationell idrottsutbildning (NIU). 

 
 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Central samverkan med SISU. 
 
Utbildningskalender på senvåren. 
 
Standardiserade utbildningar framställs. 
 
System för validering utarbetas. 
 
Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvariga i föreningarna. 
 
Stöd för fäktgymnasier, central administration av dessa m.m. 
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Utbildningsplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna utbildningsstruktur tillgodoser huvuddelen av svensk fäktnings behov av 
grundläggande instruktörsutbildning. Successivt kan utbildningsplanen i framtiden 
kompletteras med noggrant planerade och utprovade utbildningar för vilka det finns 
ett tydligt behov.  
 
Prioriterade aktiviteter under 2016 
 

 Omarbetning och utveckling av instruktörskurserna Steg 1-4. 

 Skapande av en utbildningskalender 

 Utvärdering av NIU 

 Utredning ifall SvFF bör medverka i ansökan om en yrkeshögskoleutbildning 
till fäkttränare 
 

Utbildningar under året 
 
Under 2016 planeras följande instruktörsutbildningar: 
 
Steg 1 florett och värja, 18-23 juni på Bosön, Lidingö (16 platser) 
Steg 2 värja, 26 juni - 2 juli på Gotland (8 platser) 
Steg 2 florett, 26 juni - 2 juli på Gotland (8 platser) 
Steg 3 värja, 26 juni - 2 juli på Gotland (6 platser) 

Även i år planeras att GTU1 kommer att ges av SISU Gotland parallellt med Steg 2. 

För Steg 3-diplom från SvFF krävs även genomgången GTU2. 

Fäktgymnasierna 
 
Nedanstående skolor har NIU fäktning och tar emot elever hösten 2016: 
 

 Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona  

 ProCivitas i Malmö 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 Wisbygymnasiet i Visby  

 Solna Gymnasium  

 Celsiusskolan i Uppsala  

 Stagneliusskolan i Kalmar  
 
På nedanstående orter undersöks möjligheterna att starta NIU i fäktning: 
 

 Östersund  
Ansökan är inskickad för att kunna ta emot elever hösten 2017 
 

 Helsingborg  
Kommunen är positiv till att starta NIU i fäktning, men utbildningsnämnden 
avstod att ansöka om att starta hösten 2017, då de behöver göra en översyn om 
vilka idrotter de vill ha och i vilka volymer. 
 

Det är viktigt att föreningarna, och i de fall SDF finns, tillsammans försöker att få 
kommunerna att starta fler fäktgymnasier.  
 

Ungdomsfäktningen 

”Fäktningen inför framtiden” sid 9 - 11 . 
 

 
Målbild 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. 
 
Fäktningen ger, bättre än många andra idrotter, ungdomarna ett livslångt 
idrottsintresse. 

 
 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, bl.a. med stöd från Idrottslyftet. 
 
Kraftfull satsning på Svenska Fäktförbundets ungdomsledarutbildningar. 
 
Aktuella skildringar av landslagsfäktarnas vardag och tävlingar på hemsidan och 
facebook. 
 
Revidering av reglerna för fäktmärken. Nya fäktmärken.  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 

 
 
Rapport från ungdomsgruppen 
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Sammanfattning av rapport från ungdomsgruppen.  
 
En särskild arbetsgrupp tillsattes den 20 april 2015 ”för att skapa förankring för och, 
efter särskilda beslut i förbundsstyrelsen, genomföra de åtgärder, som blir en följd av 
revideringen av ungdomsavsnittet”, som uppgiften beskrevs i verksamhetsplanen för 
2015. 
 
Arbetsgruppen består av följande personer: Ulrika Tranaeus, förbundsstyrelsen, 
sammankallande, Monica Ahlqvist – Arvidsson, Malmö FF Gripen, Peter Gustafsson, 
C 4, Michael Nilsson, Upsala Fäktning, Lars Peterstrand, förbundsstyrelsen, och Paul 
Sievert, FFF. 
 
Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att följande åtgärder bör övervägas för att 
få till stånd den viktiga tillväxten av ungdomar i fäktföreningarna: 
 

 Uppmuntra samverkan mellan olika geografiska områden genom att exempelvis 
bjuda in till läger. 

 Uppmuntra till lagtävlingar med deltagare från olika föreningar i de fall antalet 
fäktare inte räcker till ett eget lag. 

 Uppmuntra till att gå SvFF:s ledarutbildningar 

 Skapa god klubbkänsla genom att ha en god värdegrund. 

 Informera om olika ”karriärmöjligheter” inom fäktningen som att utbilda sig till 
ungdomsledare, domare och tävlingsarrangör. 
 

Arbetet under 2016 
 
Förbundsmötet 2015 beslutade om nya riktlinjer m.m. för ungdomsfäktningen 
genom att göra en revidering av avsnittet i programmet ”Fäktningen inför framtiden.” 
Det skedde efter en bred remiss i landets föreningar. 
 
Ett antal viktiga impulser till en ännu bättre barn- och ungdomsidrott finns i 
programmet och i de verksamhetsplaner, som förbundsmötet 2015 beslutade om. De 
genomförs i den takt som är möjlig i föreningar och förbund. 
 
Under 2016 går arbetet vidare på följande sätt. 
 
Förändrade tävlingsformer 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, bl.a. med stöd från Idrottslyftet.” 
 
Avsikten är att nya tävlingsformer, som möter ambitionerna i programmet ska 
utvecklas. De bör prövas i ungdomstävlingar, förhoppningsvis redan under säsongen 
2016-17. Förbundsstyrelsen kommer därför att snarast starta en dialog med 
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arrangörerna av ungdomstävlingar för att initiera en förändring av tävlingsformerna 
för i första hand äldre och yngre ungdom.  
 
Stöd från Idrottslyftet kan i ett inledningsskede ges till de arrangörer som genomför 
förändringar av tävlingsformerna i linje med intentionerna i ”Fäktningen inför 
framtiden” 
 
Reviderade fäktmärken 
 
Arbetet påbörjas med att revidera de kriterier som ligger till grund för de nuvarande 
fäktmärkena. Därefter introduceras och informeras om de nya märkena och kraven 
för att få dem. 
 
 Remiss om principiella ungdomsfrågor 
 
Under senvåren, sommaren och början på hösten 2016 genomförs en remiss till 
föreningarna om ett antal viktiga ungdomsfrågor.  
 
Remissen kommer att handla om vilka ytterligare konsekvenser svensk fäktning ska 
dra av bl.a. den syn på barn- och ungdomsidrotten, som skildras både i ”Fäktningen 
inför framtiden” och ”Idrotten vill.” 
Svensk idrotts gemensamma program ”Idrotten vill” säger följande om barnidrotten: 
 
”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i 
allmänhet idrott till och med tolv års ålder.  
 
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga 
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och 
ska alltid ske på barnens villkor.” 
 
Med detta som utgångspunkt kan remissen komma att ta upp frågan som svensk 
fäktnings åldersindelning, så att Svenska Fäktförbundets regler särskiljer 
barnidrotten på samma sätt som sker i RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten.  
 
Andra aktuella frågor är från vilken ålder barn och ungdomar ska rankas på nationell 
nivå och ha nationella mästerskap samt när resultat ska presenteras bland de yngsta 
barnen. 
 

Internationella ungdomstävlingar under kadettåldern 
 
Svenska Fäktförbundet sanktionerar inte deltagande i internationella tävlingar, när 
det gäller åldersklasser yngre än kadetter. Deltagandet i sådana tävlingar har hittills 
alltid skett i föreningarnas regi.  
  
Europeiska Fäktförbundet (EFC) har på prov infört en så kallad U14 Circuit. Svenska 
Fäktförbundet är motståndare till att deltagande i dessa tävlingar ska ha krav på 
EFC-licens och kräva sanktion från de nationella förbunden genom nationell 
anmälan.  
 
Förbundet kommer att driva denna linje inom EFC och följa policyn att inte engagera 
sig i internationella tävlingar under kadettklassen. Flera av de stora fäktländerna i 
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Europa har hittills ställt sig utanför U14 Circuit och styrelsen bedömer att 
föreningarnas möjligheter att delta i lämpliga ungdomstävlingar utomlands inte 
kommer att påverkas.  
 
För allt internationellt tävlande gäller precis som tidigare att förbundet behöver vara 
informerat om deltagande för att fäktare och ledare ska omfattas av SvFF:s kollektiva 
försäkringsskydd för utlandsresor. Internationellt tävlingsdeltagande, som inte sker 
genom anmälan av förbundet, behöver därför meddelas i särskild ordning. 
 
Att kombinera utbildning och fäktning  
 
Svenska Fäktförbundet och förbundets föreningar har ett stort ansvar för att göra det 
möjligt för barn, ungdomar och vuxna fäktare att kombinera utbildning och fäktning. 
 
I den enkät om varför barn och ungdomar slutar fäkta, som gjordes under hösten 
2012, var svårigheten att få tiden att räcka till för skolarbetet en av orsakerna. 
 
Det är därför viktigt att föreningarna söker nya vägar för att underlätta för barn och 
ungdomar. Därför föreslås att avsnittet om ungdomsfäktningen i programmet 
”Fäktningen inför framtiden” ska innehålla följande formulering: 
 
”Föreningarna bör underlätta för barn och ungdomar i grundskola och gymnasium 
att kombinera utbildningen med fäktningen. Det kan ske genom t.ex. tysta 
läxläsningsrum och organiserad läxhjälp. Enkla och prisvärda mellanmål gör det 
också lättare för de unga fäktarna.” 
 
Allt fler fäktgymnasier ökar ungdomarnas möjligheter att kombinera fäktning och 
utbildning. Den förening som har samarbete med fäktgymnasiet får också bättre 
möjligheter att skapa bra anställningsförhållanden för sina tränare, då kommunen 
svarar för lönekostnaderna för det arbete som sker på gymnasiet. 
 
Det är viktigt, att föreningar och SDF tillsammans försöker få till stånd flera 
fäktgymnasier. 
 
Fäktning och högre utbildning 
 
I Stockholm finns Sport Campus Sweden, där Svenska Fäktförbundet är medlem. Ca 
70 studenter, varav två fäktare, från drygt 20 idrotter omfattas för närvarande av 
verksamheten.  
 
Föreningen har följande vision: 
 
”Den ideella föreningen Sport Campus Sweden skall främja, utveckla och samordna 
insatser för att göra Sport Campus Sweden ledande i Europa på att kombinera 
elitidrott och högre utbildning.” 
 
Flera fäktare har varit med i denna verksamhet. Under ett år erbjuds varje student ett 
paket av åtgärder för att förbättra både studie- och idrottsresultat. Det viktigaste är 
anpassad studiegång. Lärosätena försöker se varje individs behov och göra de 
förändringar i studiegången som är möjliga på respektive högskola. Men där finns 
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också bl.a. idrottsmedicinska genomgångar, fysiska tester och två årliga samtal med 
organisationens ”livsstilscoach”. 
 
Svenska Fäktförbundets föreningar kan ta initiativ tillsammans med RF:s 
distriktsförbund, så att liknande organisationer bildas också på andra högskoleorter. 
 
Tävlingsverksamheten  

 
”Fäktningen inför framtiden” sid 11 - 12 . 
 

 
Målbild 2020 
 
Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med 
alla vapen och för alla åldrar. 
 
Tävlingarnas kännetecken är god organisation och marknadsföring, kompetenta 
tävlingsledare och överdomare, perfekta sportsliga förutsättningar, integritet hos alla 
beslutsfattare samt total respekt för fäktsportens regler och svensk fäktnings 
kärnvärden. 
 
Tävlingsverksamheten organiseras av föreningarna eller av samverkande föreningar 
(SDF) med förbundsstöd, när det gäller samordning och kompetensutveckling. 
 

 

Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Plan för antalet Masterstävlingar och bedömning av olika arrangörers möjligheter att 
leva upp till bl.a. kvalitetskraven (antalet egna domare ett kriterium, enl. avsnittet om 
domarna nedan). 
 
Instruktioner för SM-tävlingar utarbetas. 
 
Handbok för tävlingsarrangörer utarbetas. 
 
Kurs för tävlingsarrangörer (obligatorisk för bl.a. SM- och Mastersarrangörer).  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 

 
Regionala barn- och ungdomstävlingar 
 
Förbundsmötet 2014 beslutade om följande formulering i programmet ”Fäktningen 
inför framtiden”: 
 
”Erfarenheterna av regionala barn- och ungdomstävlingar är goda. Varje region 
bör därför arrangera breda barn- och ungdomstävlingar, så att allt fler yngre 
fäktare kan få delta nära hemorten, inte minst som en kompensation för det 
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minskade antalet Masterstävlingar. Därmed sparar svensk fäktning både tid och 
pengar.” 
 
I förslaget till nyckeltal för 2020 analyseras det faktum att antalet licenser inte har 
utvecklats helt i linje med de mål som sattes upp för åren 2014 – 2015: 
 
”Framgångarna för S:t Erikscupen har samtidigt medfört, att Masters har haft en 
nedgång i antalet tävlande. Det kan ha påverkat bl.a. Västsverige negativt, då 
regionen ännu inte har lyckats bygga upp egna tävlingar i likhet med S:t 
Erikscupen. 
 
Framgångar för Sydsvenska cupen, Masthugget Cup och Mellansvenska cupen ger 
goda möjligheter att återigen öka licensantalet. 
 
En ny tävlingsverksamhet i östra Sverige, vid sidan av S:t Erikscupen, med 
deltagare från Gotland, Nyköping, Linköping Eskilstuna, Norrköping m fl. 
föreningar skulle kunna avlasta S:t Erikscupen. Styrelsen kommer att ta initiativ 
till en sådan diskussion under 2016.” 
 
Slutligen sägs följande i avsnittet om ”Föreningsutveckling” ovan: 
 
”Frågan om ett SDF för Mellansverige bör också aktualiseras under 2016, inte 
minst mot bakgrund av det stora behovet att skapa kraftfulla regioner för en 
utökad barn- och ungdomsfäktning. Det kan då inte uteslutas, att förändrade 
gränser mellan SDF då kan bli aktuella.” 
 
Styrelsen kommer att ta olika initiativ för att försöka förstärka den regionala 
tävlingsverksamheten för barn och ungdom.  

Förändringar av ungdomstävlingarna 

I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs följande: 
 
”Förändrade tävlingsformer i barn- och ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt. 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, bl.a. med stöd från Idrottslyftet.” 
 
Avsikten är att nya tävlingsformer ska utvecklas som möter ambitionerna i 
programmet så att dessa kan prövas i ungdomstävlingar, förhoppningsvis redan 
under säsongen 2016-17. Förbundsstyrelsen kommer därför att snarast starta en 
dialog med arrangörerna av ungdomstävlingar för att initiera en förändring av 
tävlingsformerna för i första hand äldre och yngre ungdom.  
 
Stöd från Idrottslyftet kan i ett inledningsskede ges till de arrangörer som genomför 
förändringar av tävlingsformerna i linje med intentionerna i ”Fäktningen inför 
framtiden” 
 
Se vidare ovan under avsnittet ”Ungdomsfäktningen” 
 
 



20 (40) 
 

Landslagsverksamheten 

 
”Fäktningen inför framtiden” sid13 - 14 . 
 

Målbild 2020 
 
Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar. 
 

 
 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Program för läger, utbildning och tävlingar. 
 
Läger som samlar fäktarna i olika åldersklasser bl.a. för att låta de yngre stimuleras 
av de äldre och allra bästa. 
 
Särskilda planer för landslagen i samverkan med SOK. 
 
Skapa en miljö för utveckling och utbildning av tränarna, bl.a. genom konferenser 
och en portal för utveckling (”digital mötesplats”).  
 
 

 

Inga genvägar till visionen 
 
En framgångsrik ungdomsverksamhet, kvalificerad utbildning och spännande 
tävlingar är grunden för en framgångsrik landslagsverksamhet. Det finns inga 
genvägar för Svenska Fäktförbundet och föreningarna till visionens formulering 
”en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 

 
Världsklass betyder, att svenska landslag är bland de åtta främsta nationerna i 
minst ett vapen.  
 
(Ur Fäktningen inför framtiden) 

 
Mål för 2016 
 
Oavsett resultatet av kvalificeringen till OS, är det naturligt att från och med 
september (efter OS) se över målen för den framtida landslagsverksamheten och 
vägarna till målen i brett samråd med SOK och de föreningarna som har 
landslagsfäktare eller blivande sådana. 
 
En utgångspunkt för denna diskussion kan vara följande utkast till mål: 
 

 Försöka bevara damvärjans ranking, minst topp-16 i världscuprankning. Ligga 
kvar på så hög nivå som möjligt för att - förhoppningsvis med nuvarande 
landslagsfäktare - kunde växla in och etablera kommande damvärjfäktare på 
internationell elitnivå.   
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 Kraftsamla för att fortsätta bygga ett lag för herrvärjan med regelbundna 
träningsläger och deltagande på VC-touren. Målet är att klättra i till en plats 
bättre än 32 i världsrankningen.  
 

 Att följa upp framgångarna för lovande kadetter och juniorer och skapa mer 
samsyn kring vad som krävs beträffande träning, inställning och resultat för att nå 
framgång som senior med hjälp av träningsläger och förbättrat klubbsamarbete.   

 

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

 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” slår fast: 
 
”Ytterst handlar en framgångsrik landslagsverksamhet om ambition hos fäktare, 
tränare och ledare. Det handlar om glöd, passion och ibland också försakelser. 
 
Fler måste våga drömma om ett OS-guld och förstå vägen dit.” 
 
Utvecklingstrappa och kravprofiler 

 
Styrelsens landslagskommitté har huvudansvaret för utvecklingsverktygen och 
arbetet med utvecklingsplaner för de olika vapnen. 
 
Genom det ökande antalet läger ökar möjligheterna till utbildning och utveckling av 
fäktare och tränare.  
 
Tränarportal för utveckling 
 
Arbetet med att sammanställa den digitala mötesplatsen ”Fäktakademin”, under 
fencing.se, fortsätter. 
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Domarverksamheten 

”Fäktningen inför framtiden” sid 18 - 19. 

 
 
Målbild 2020 
 
Svenska fäktdomares antal och kompetens har ytterligare ökat genom kvalificerad 
utbildning, fler domartillfällen och ett väl förankrat regelverk för domarna.  
 
Kvalificerade svenska domare finns i tillräckligt antal både vid tävlingar i och utanför 
Sverige. 
 
Fäktare och fäktledare ser domarkarriären som en attraktiv, naturlig och uppskattad 
framtidsuppgift. 
 

 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Särskilda planer för att rekrytera fler kvinnliga domare. 
 

 
Under 2015 skedde ingen förändring i domarkommissionens sammansättning.  
 
Ordföranden är adjungerad till förbundsstyrelsen. 
 
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. 
 
Riktlinjer för domarutbildningen 
 
Antal licensierade domare har glädjande nog ökat det senaste året, från 156 under 
2014 till 175 under 2015. Under 2015 genomfördes enbart domarkurser med 
efterföljande examination inom värja, inga kurser hölls för florett, som dock hade ett 
bra tillskott under 2014. Två domare med florettlicens examinerades och fick också 
licens i värja. 
 
Inga nya distriktsdomare eller FIE domare tillkom under året. 
 
20 procent av domarna är kvinnor och vad gäller antalet förbundsdomare är andelen 
kvinnor bara drygt 10 procent. 
 
Det finns en bred bas av distriktsdomare men alltför få domare fortsätter till 
förbundsdomare och/eller FIE-domare. Flera FIE- och förbundsdomare har låg eller 
ingen aktivitet vilket gör att det har varit vissa problem att tillsätta pliktdomare på 
JVC- och ECC-tävlingar framför allt inom florett. 
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Det minskande antalet masterstävlingar innebär färre möjligheter till examination 
men genom bra kommunikation mellan föreningar/SDF och domarkommissionen 
sker samordning av domarutbildningarna och examinationerna. 
 
Det är viktigt att säkerställa en fortsatt utveckling av befintliga distriktsdomare för att 
höja kvaliteten generellt och få fram fler förbundsdomare och FIE-kandidater. Det är 
även önskvärt med flera domare som har licens på mer än ett vapen. Det är framför 
allt florettdomare som bör kunna ha möjlighet att även lära sig värja. Visst intresse 
har även visats för att genomföra kurs och examination av sabeldomare. 
 
Framför allt inom floretten behövs det ett bättre samarbete med föreningarna för att 
säkerställa att domarna får bra förutsättningar för att vilja och våga fortsätta döma. 
Då det handlar mycket om förmågan att utvärdera aktioner kan det i vissa fall vara 
svårt för mindre erfarna domare att göra korrekta bedömningar, men ökad träning 
och involvering av landets florettränare borde kunna vara en väg att skapa rätt 
förutsättningar för våra unga florettdomare så de känner att de vill fortsätta döma 
och gå vidare till förbundsdomare. 
 
Det är angeläget att andelen kvinnor ökar också bland domarna. 
 
FIE-examination 
 
Under 2016 genomförs ingen FIE-examination då det är OS-år. Målet är att under 
2016 få fram minst en potentiell kandidat inför nästa examinationstillfälle 2017. 
 
IT-stöd 
 
De beställda förändringarna till hemsidan avseende domarverksamheten är nästan 
färdiga och förberedelser pågår för att kunna genomföra automatisk uppföljning av 
domarverksamheten samt att publicera informationen på hemsidan.  
 
Viss manuell uppföljning kommer fortsatt att krävas för de tävlingar som av olika 
skäl inte inkluderar domarnas aktiviteter i rapportfilen, eller inte ens nyttjar 
tävlingsprogram för att hantera tävlingen. Kostnaden för möjlighet till manuell 
uppdatering av domarregistret bedöms för närvarande för dyr men insatsen bedöms 
vara liten. 
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Jämlikhet och jämställdhet 

”Fäktningen inför framtiden” sid 15 - 16. 
 

 
Målbild 2020 
 
Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och föreningar 
medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning oberoende av kön, 
social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell 
läggning eller etnisk bakgrund. 
 
Det ska vara lika naturligt för en flicka som för en pojke att börja fäkta. 
 
Ingen flicka ska uppleva att hon får mindre stöd än en pojke på motsvarande nivå. 
 
Både kvinnor och män i förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser är 
representerade med minst 40 procent. 
 
Valberedningar på alla nivåer i svensk fäktning, utöver ordförande, består av lika 
antal kvinnor och män. 

 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Inslag vid förbundsmötet och verksamhetskonferenser. Krönikor på hemsidan. 
 
Dialog med valberedningen. 
 
Föreningsenkät om andelen kvinnor samt årlig uppföljning och redovisning. 
 
Särskilt arbete med handlingsplaner för att förbättra rekryteringen av flickor och av 
kvinnliga tränare. 
 
Betoning av hela arbetet för jämlikhet, inte endast mellan könen, i tal och skrift. 
 

 
Mål för jämställdhetsarbetet 
 
RF-stämman på våren 2011 antog mål för jämställdhetsarbetet inom den svenska 
idrottsrörelsen. Dessa mål omfattas också av Svenska Fäktförbundet. 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. 
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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. 

 
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). 
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Förslag från arbetsgruppen för jämlikhet och jämställdhet 
 
Styrelsen utsåg den 20 april en arbetsgrupp, som skulle lämna förslag till hur 
jämställdhetsarbetet kan förbättras. Arbetsgruppen har följande sammansättning 
 
Lars Liljegren förbundsstyrelsen  sammankallande 
Christian Edling SSIF 
Anna-Maja Hellberg Djurgårdens IF FF 
Johan de Jong Skierus FFF 
Vendela Runold FFF 
 
Arbetsgruppen avser att under våren 2016 lämna en rapport över hur arbetet för 
jämlikhet och jämställdhet kan bli bättre. Avsikten är att denna rapport ska kunna 
bidra till en bra diskussion om jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet.  
 
Styrelsen kommer att skicka denna rapport på remiss till SDF och föreningar under 
början av hösten 2016 för att till förbundsmötet 2017 återkomma med förslag som 
förbättrar jämlikhet och jämställdhet.  
 
En ny enkät om jämställdheten genomförs under hösten 2016, och jämförelser görs 
med resultatet från enkäten 2014. 
 
Styrelsen vädjar till samtliga föreningar och SDF att under återstoden av 2016 och 
inför årsmöten 2017 kraftfullt arbeta för att föreningsstyrelserna får minst 40 procent 
av vartdera könet, och att valberedningarna, utöver ordföranden, kommer att 
innehålla lika antal kvinnor och män. 
 

Antidoping  

Svenska Fäktförbundet kommer att revidera handlingsplanen för antidopingarbetet. 
Den kommer att finnas på hemsidan samt distribueras till distrikten.   
 
Alla fäktföreningar kommer att informeras om vikten av att uppdateras om 
antidopingregler och uppmanas att använda RF:s kostnadsfria verktyg 
”antidopingsnack” och ”vaccinera klubben”. 
 

Internationellt engagemang  
 
Svenska Fäktförbundet ska under året vara representerat vid följande internationella 
möten och kongresser: 
 
Möte om ECC (European Cadet Circus) den 28 februari i Novi Sad, Serbien 
 
 European Veteran Fencing, kongress den 4 maj i Kent, Storbritannien  
 
Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) kongress den 19 juni i Torun, Polen.  
 
Nordiska Fäktunionens kongress under september i Riga, Lettland 
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Internationella Fäktförbundets kongress, valkongress, den 26-27 november i Moskva, 
Ryssland 
 

Självfinansiering, PR och information  

 
”Fäktningen inför framtiden” sid 16 - 18 . 
 

 
Målbild 2020 
 
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 kärnvärden, uppskattar den breda 
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade tävlingar. 
 

 

 
Svenska Fäktförbundets åtgärder 
 
Inventering av möjliga samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till Svenska Fäktförbundet samt aktiva motprestationer som 
ger offentlig uppmärksamhet. 
 
Ambitionen att teckna sponsoravtal som också omfattar möjligheter för föreningarna. 

 
Självfinansiering 
 
Med självfinansiering avses de intäkter som inte kommer från förbundets SF-stöd. 
Sponsorer och kommersiella samarbeten utgör en liten andel av Svenska 
Fäktförbundets intäkter och även en mindre andel av förbundets självfinansiering. 
De sponsorer som finns i dagsläget är direkt knutna till landslagsverksamheten, men 
möjligheten finns sannolikt att också identifiera andra verksamheter inom förbundet 
som har ett kommersiellt värde.  
 
Under det kommande året kommer fokus för sponsorverksamheten att vara bevara 
existerande samarbeten i landslagsverksamheten och om möjligt skapa nya 
samarbeten med landslagsutveckling fram till OS 2020 som mål. Om laget eller 
Emma Samuelsson kvalificerar sig till OS i Rio måste ett snabbt och effektivt arbete 
komma igång för att knyta sponsorer till förbundet. I det läget finns sällsynta 
möjligheter till framgång. 
 
Vad gäller övrig självfinansiering ser förbundet ständigt över möjligheterna att 
förbättra självfinansieringen i ljuset av kontinuerliga minskningar av SF-stödet. Ett 
rimligt mål är att på lång sikt nå en självfinansieringsgrad, där grundläggande 
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demokratiska funktioner och beslutsfattande inom förbundet samt de 
tävlingsadministrativa systemen fungerar oberoende av bidragssituationen. 
 
Förbundets kommunikationsaktiviteter har tre målgrupper: 
 

 Media 

 Intresserad allmänhet 

 Fäktsverige 
 
Förbundets arbete gentemot sportredaktionerna prioriterar information genom 
pressmeddelanden om viktiga svenska resultat och prestationer från tävlingar på 
högsta internationella nivå. Möjligheten att följa tävlingar genom 
resultatrapportering och strömmande video är väsentlig för framgång i detta 
sammanhang. Möjligheten till genomslag är helt beroende på nivån på resultaten, 
och om de svenska deltagarna håller sådan nivå att de upprepade gånger gör bra 
resultat. Inlägg på social media är ett komplement till denna verksamhet. 
 
De som funderar på att börja fäkta, eller bara vill veta mer om fäktning, är i behov av 
lättillgänglig information om hur fäktning går till, var det finns föreningar, vad man 
behöver för utrustning m.m. Här är det viktigt att komma ihåg att denna målgrupp 
ofta hamnar på en webb- eller Facebooksida som drivs av någon annan än Svenska 
Fäktförbundet, ofta av en förening. Framgången beror då på kvalitén på den 
information som finns där.  
 
De senaste åren har denna typ av kommunikation från Svenska Fäktförbundets sida 
utvecklats. Avsikten är att utnyttja alla tillfällen att förbättra denna kommunikation 
för att visa var det finns fäktklubbar och hur roligt det är att träna fäktning.  
 
För dem som redan är inne i fäktningen behöver förbundet tillhandahålla stora 
mängder information om tävlingar, rankinglistor, regler, PM, möten, utbildningar 
osv. Huvudkanal för denna typ av information är fencing.se med visst understöd av 
Svenska Fäktförbundets Facebooksida. Det finns ett behov av att bättre spegla 
aktiviteterna inom svensk fäktning som t.ex. ungdomstävlingar, läger och 
klubbaktiviteter. Det finns också ett behov av mer stödjande och inspirerande 
material för utövande fäktare om träning och tävling. Resurser saknas i stort sett för 
egen produktion av redaktionellt material på dessa områden.  
 
För redaktionell bevakning av lokala och regionala aktiviteter är förbundet numera 
helt beroende av föreningars och tävlingars aktiva närvaro på Facebook, som 
möjliggör delning av intressanta bilder och nyheter med liten arbetsinsats.  
 
För material av typen ”hur man förbättrar sin fäktning” med råd om träning och 
taktik, kommer förbundet under året att pröva nya möjligheter som poddcasting i 
begränsad omfattning, också som ett led i att förbereda sig inför den fragmentiserade 
mediekonsumtion, som numera är en realitet bland framför allt yngre.  
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IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 
 
Licenssystemet på fencing.se, som är kopplat till Ophardts tävlingsadministrativa 
system, har en central roll i all tävlingsverksamhet inom svensk fäktning. 
 
Under 2016 slutförs utvecklingen av domarfunktioner på Ophardt och fencing.se. En 
prioriterad utvecklingsåtgärd under året är att förbättra utformningen av 
kalendersidorna och göra dem tydligare. I övrigt genomförs mindre 
utvecklingsinsatser inom ramen för givna budgetar. 
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Förslag till budget för 2016  

  2016 2016 2016 2015 2015 

  
Budget 

intäkt Budget kostn 
Budg 

resultat Utfall resultat Budget resultat 

Basverksamhet 

  

  
 

  

SF-stöd 1 666 000 

 
1 666 000 1 597 000 1 597 000 

Föreningsavgifter 100 000 

 
100 000 97 000 100 000 

Försäljningsintäkter 25 000 

 
25 000 41 985 25 000 

Räntenetto 0 

 
0 187 7 000 

Kansli och förvaltning 290 000 -1 100 000 -810 000 -1 101 242 -700 000 

Styrelse, VU 
 

-80 000 -80 000 -91 556 -80 000 

Årsmöte 
 

-35 000 -35 000 -17 347 -35 000 

fencing.se 
 

-30 000 -30 000 -25 350 -25 000 

Information och media 
 

-20 000 -20 000 -1 418 -20 000 

Internationella engagemang 30 000 -60 000 -30 000 -28 732 -35 000 

Belöningar 
 

-12 000 -12 000 -5 632 -12 000 

Avskrivningar 
 

-20 000 -20 000 -18 850 -20 000 

Kostnad sålda varor 
 

-15 000 -15 000 -49 062 -25 000 

SUMMA 2 111 000   -1 372 000   739 000   396 983   777 000   

Förbundsutveckling 
  

  
 

  

Utvecklingsstöd  647 000 

 
647 000 684 000 684 000 

Stimulansprojekt regionala konferenser 70 000 -70 000 0 3 477 0 

Stimulansprojekt föreningskonferenser 104 000 -104 000 0 – – 

Stimulansprojekt enligt Idrotten Vill 50 000 -50 000 0 – – 

Personalkostnader IL och utbildning 

 
-420 000 -420 000 -303 479 -420 000 

Utbildning 350 000 -450 000 -100 000 177 510 -100 000 

Utveckling LiTAS 

 
-20 000 -20 000 -14 375 -20 000 

Utveckling fencing.se 

 
-20 000 -20 000 -23 125 -20 000 

Idrottsutveckling, tränarsamordning 

 
-20 000 -20 000 -7 607 -40 000 

NIU 
 

-10 000 -10 000 0 -12 000 

Övrig förbundsutveckling 62 000 -112 000 -50 000 -84 859 -72 000 

SUMMA 1 283 000   -1 276 000   7 000   431 542   0   

Tävlingsverksamhet 
  

  
 

  

Tävlingslicenser 400 000 -75 000 325 000 324 292 305 000 

Pliktdomare 
 

-105 000 -105 000 -84 134 -90 000 

Dopingkontroller mm 

 

-8 000 -8 000 -11 400 -15 000 

Medlemsförsäkring 

 
-35 000 -35 000 -33 600 -35 000 

Domarkommissionen 

 
-25 000 -25 000 -12 299 -35 000 

Veteranverksamhet 

 
-3 000 -3 000 444 -3 000 

Mästerskapsmedaljer 

 
-15 000 -15 000 -13 610 -15 000 

Kalendergruppen 

 
-3 000 -3 000 0 -15 000 

LiTAS 

 
-45 000 -45 000 -45 534 -45 000 

SUMMA 400 000   -314 000   86 000   124 159   52 000   

Landslag: Utvecklingsverksamhet 
  

  
 

  

Elitstöd RF 480 000 
 

480 000 400 000 400 000 

Värja juniorer och kadetter 
 

-113 000 -113 000 -138 730 -110 000 

Florett juniorer och kadetter 
 

-99 000 -99 000 -82 596 -91 000 

Sport Campus Sweden 
 

-48 000 -48 000 -55 000 -55 000 

Träningssammandragningar 
 

-80 000 -80 000 – – 

Utmanarprojekt SOK värja 110 000 -90 000 20 000 20 297 0 

Utmanarprojekt SOK florett 55 000 -45 000 10 000 -5 331 0 

Utmanarläger 
 

-40 000 -40 000 – – 

Övr kostnader elit/landslagskommittén 
 

-10 000 -10 000 -13 207 -10 000 

Hotell, startavg, domaravg mästerskap 150 000 -150 000 0 20 682 0 

SUMMA 795 000   -675 000   120 000   146 115   134 000   
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Landslag: Damvärja seniorer 
  

  
 

  

Topp- och talangstöd SOK DV 1 136 364 
 

1 136 364 1 330 418 1 343 000 

Sponsorintäkter 149 000 
 

149 000 80 000 50 000 

Totalkostnader SOK-projektet 
 

-1 560 364 -1 560 364 -1 727 332 -1 670 000 

SUMMA 1 285 364   -1 560 364   -275 000   -316 914   -277 000   

Landslag: Herrvärja seniorer 
  

  
 

  

Topp och talangstöd SOK HV 0   0 0 47 500 258 000 

Totalkostnader topp och talangstöd HV 0   0 0 -125 879 -337 000 

Träning och tävling HV sen  inkl grenled 
 

-450 000 -450 000 -434 985 -412 000 

SUMMA 0   -450 000   -450 000   -513 364   -491 000   

Landslag: Florett seniorer 
  

  
 

  
Träning och tävling HDF sen  inkl 
grenled 

 
-227 000 -227 000 -195 390 -195 000 

SUMMA 0   -227 000   -227 000   -195 390   -195 000   

TOTALSUMMA 5 874 364   -5 874 364   0   73 131   0   
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Förslag till budget för 2017  
 
Svenska Fäktförbundet stadgar slår fast, att förbundsmötet ska fatta beslut om 
”styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive 
nästkommande verksamhetsår. 

 
Styrelsen har övervägt att lämna ett stadgeförslag till förbundsmötet om att ta bort 
kravet på att lämna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår, d.v.s. 2017 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 2016 används som en 
utgångspunkt för mer långsiktiga ekonomiska diskussioner. En kort föredragning 
kommer också att göras av styrelsens företrädare om de mer långsiktiga frågorna.



33 (40) 
 

Handlingsplaner, föreningsutveckling  

Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF (ombud fäktning) Åtgärder i föreningarna 
 

”Fäktningen inför framtiden” – rubrik på 
fencing.se med målen, nyckeltalen och 
handlingsplanerna. 
 
Ansvarig utses i förbundsstyrelsen för 
föreningsutveckling. I arbetet ingår bl.a. 
att följa utvecklingen i SDF och 
föreningar, förmedla stöd till svagare 
föreningar samt initiera en sammanhållen 
verksamhetsplanering i SDF och 
föreningar (skisser till 
verksamhetsplaner). 
 
Säkerställa att ombud fäktning finns och 
engageras i varje RF-distrikt, som inte 
omfattas av fäktningens SDF. 
 
Särskilda insatser för att stimulera 
samverkan mellan föreningar, där SDF 
saknas, t.ex. i Norrland. 
 
Ökad kraft i utbildningen av kvalificerade 
tränare (se vidare under utbildning) 
 
Genomlysning av ekonomin i förbund och 
föreningar och förslag till åtgärder för att 
försöka hålla tillbaka kostnaderna 
(arbetsgrupp). 

Stödja samverkan mellan föreningarna för 
att bl.a. ge impulser till konkreta 
verksamhetsplaner, så att programmet 
”Fäktningen inför framtiden” blir 
verklighet genom samordnade insatser i 
förbund, SDF och föreningar. 
 
Närvaro för SDF och ombud fäktning vid 
RF-distriktens stämmor.  
 
 
 
 
I samråd med föreningarna säkerställa att 
t.ex. statistik över lokalt aktivitetsstöd 
m.m. lämnas in till RF-distriktet som 
grund för landstingsstödet. 

Årlig verksamhetsplan utarbetas, där 
förbundets mål, verksamhetsplaner och 
nyckeltal följs upp. 
 
Rekryteringsinsatser minst en gång om 
året. 
 
En ansvarig för kommunkontakter och 
regelbundna träffar med tjänstemän och 
politiker (inbjudan till tävling och träning 
m.m.) 
 
 
Samtal med RF-distriktet om bl.a. stöd till 
anläggningar och materiel (Idrottslyftets 
regionala del). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion och beslut om hur 
kostnaderna för deltagarna kan hållas 
tillbaka. 
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Handlingsplaner, utbildning  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Central samverkan med SISU. 
 
Utbildningskalender på senvåren. 
 
Standardiserade utbildningar framställs. 
 
System för validering utarbetas. 
 
Uppdragsbeskrivning för 
utbildningsansvariga i föreningarna. 
 
 
Stöd för fäktgymnasier, central 
administration av dessa m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samverkan med SISU. Föreningsträffar 
med presentation av kurser och material. 
Dialog med förbundets ansvariga och ev. 
centralt deltagande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiera en diskussion om fler 
fäktgymnasier i samverkan med 
föreningarna. 
 

 
Regelbunden dialog med SISU regionalt 
och lokalt om möjligheter till olika former 
av stöd för utbildningsinsatser i 
föreningen. 
 
 
Utbildningsansvarig utses i styrelsen. 
Utbildningsregister och plan för varje 
aktiv ledare. 
 
 
 
Pröva möjligheterna att starta 
fäktgymnasium på orten, alternativt i 
samverkan med andra föreningar på 
annan ort. 
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Handlingsplaner, ungdomsfäktningen 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Initiera fler regionala läger och tävlingar, 
bl.a. med stöd från Idrottslyftet. 
 
Kraftfull satsning på Svenska 
Fäktförbundets 
ungdomsledarutbildningar. 
 
Aktuella skildringar av landslagsfäktarnas 
vardag och tävlingar på hemsidan och 
facebook. 
 
Revidering av reglerna för fäktmärken. 
Nya fäktmärken.  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fler regionala ungdomstävlingar och 
läger. 
 
Stöd och rekrytering till förbundets 
ungdomsledarutbildningar. 

 
Fler lokala läger och engagemang i 
regionala läger och tävlingar. 
 
Rekrytering av föräldrar och fäktare till 
ungdomsledarutbildningarna. 
 
Pröva möjligheterna för barn och 
ungdomar att kombinera utbildningen 
med fäktningen genom bl.a. 
läxläsningsrum, läxhjälp och mellanmål. 
 
PR för fäktmärken och möjligheterna att 
erövra dem i föreningen.  
 
Uppmuntra och premiera lyckade insatser 
både på pisten och utanför genom t.ex. 
Hall of fame. Premiera också Fair play. 
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Handlingsplaner, tävlingsverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Plan för antalet Masterstävlingar och 
bedömning av olika arrangörers 
möjligheter att leva upp till bl.a. 
kvalitetskraven (antalet egna domare ett 
kriterium, enl. avsnittet om domarna 
nedan). 
 
Instruktioner för SM-tävlingar utarbetas. 
 
Handbok för tävlingsarrangörer 
utarbetas. 
 
Kurs för tävlingsarrangörer (obligatorisk 
för bl.a. SM- och Mastersarrangörer).  
 
Förändrade tävlingsformer i barn- och 
ungdomsfäktningen, så att deltagarna får 
fäkta mycket mot så jämnt motstånd som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planera och genomföra 
distriktsmästerskap. 
 
Fler regionala ungdomstävlingar och 
läger. 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagande i kurs. 

 
Stark lojalitet mot förbundets anvisningar 
för bl.a. Masters- och SM-tävlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagande i kurs för arrangörer. 
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Handlingsplaner, landslagsverksamheten 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Program för läger, utbildning och 
tävlingar. 
 
Läger som samlar fäktarna i olika 
åldersklasser bl.a. för att låta de yngre 
stimuleras av de äldre och allra bästa. 
 
Särskilda planer för landslagen i 
samverkan med SOK. 
 
Skapa en miljö för utveckling och 
utbildning av tränarna, bl.a. genom 
konferenser och en portal för utveckling 
(”digital mötesplats”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiera samlingar med tränare. 
Gemensam träning med t.ex. de bästa 
juniorerna och kadetterna från flera 
föreningar. 

 
 
 
 
Obligatorisk närvaro för de tränare som 
bjuds in till läger och konferenser. 
 
 
 
 
 
PR och information om portalen. 
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Handlingsplaner, jämlikhet och jämställdhet 
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
Inslag vid förbundsmötet och 
verksamhetskonferenser. Krönikor på 
hemsidan. 
 
 
Dialog med valberedningen. 
 
 
 
Föreningsenkät om andelen kvinnor samt 
årlig uppföljning och redovisning. 
 
Särskilt arbete med handlingsplaner för 
att förbättra rekryteringen av flickor och 
av kvinnliga tränare. 
 
Betoning av hela arbetet för jämlikhet, 
inte endast mellan könen, i tal och skrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 

 
Samtal om Svenska Fäktförbundet 
värderingar vid träffar med fäktare och 
föräldrar (Programmet ”Fäktningen inför 
framtiden.”) 
 
Dialog med valberedningen. Se till att 
målen om jämn könsfördelning uppnås i 
varje förening. 
 
Svar på föreningsenkät. 
 
 
Särskilt fokus på rekrytering av flickor. 
Särskild uppmärksamhet på barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund. 
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Handlingsplaner, självfinansiering, PR och information  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till Svenska 
Fäktförbundet samt aktiva 
motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
Ambitionen att teckna sponsoravtal som 
också omfattar möjligheter för 
föreningarna. 
 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar SDF samt aktiva 
motprestationer som ger offentlig 
uppmärksamhet. 
 
 
 
 

  
Inventering av möjliga 
samarbetspartners. 
 
Träffar med tänkbara partners. 
 
Avtal med ersättningar till föreningen 
samt aktiva motprestationer som ger 
offentlig uppmärksamhet. 
 
 
Ev. motprestationer och möjligheter som 
led i avtal som omfattar både central och 
lokal nivå. 
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Handlingsplaner, domarverksamheten  
 
Svenska Fäktförbundets åtgärder Åtgärder i SDF Åtgärder i föreningarna 

 
 
 
 
Särskilda planer för att rekrytera fler 
kvinnliga domare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Planera och genomföra regionala 
domarutbildningar med särskilt fokus på 
kvinnliga domare. 
 

Samtal med föräldrar och fäktare om 
”domarkarriären”. 
 
Karläggning av intresset samt plan för 
rekrytering av nya domare och utbildning, 
både av nya och äldre domare. Särskilt 
fokus på fler kvinnliga domare. 
 
Tävlingsarrangörers ansvar för domarna 
(handbok för tävlingsarrangörer). 
 
Ökat ansvar för tävlingsarrangörer att 
utbilda egna domare.  

 


