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Ytterst handlar en framgångsrik landslagsverksamhet om ambition hos fäktare, tränare och ledare. 
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Inledning 
 
Förbundsmötet 2014 fattade i bred enighet beslut om programmet ”Fäktningen inför 
framtiden” efter en unikt bred remissverksamhet. Under 2014 har handlingsplaner 
behandlats i ett samråd med föreningar och SDF tillsammans med en remiss om 
ungdomsfäktningens framtid. 
 
Det borde därmed finnas en bred samstämmighet om Svenska Fäktförbundets mål 
och vägarna till målen. 
 
Det är utomordentligt viktigt, att det vardagliga arbetet pågår och ständigt förbättras 
i förbund, SDF och föreningar. Under senare år har många verksamheter utvecklats 
kraftigt, t.ex. utbildningsverksamheten. Nya kurser har kommit till liksom fler 
deltagare. Detta vardagsarbete inom olika områden, som bygger ett starkare förbund, 
måste självfallet bedrivas som tidigare. 
 
Samtidigt är det viktigt att försöka få förankring för och genomslag för ett antal frågor 
speciellt under 2015: 
 
1. Kvalificering till OS i Rio de Janeiro, 
 
Svenska Fäktförbundets vision inleds på följande sätt: 
 
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.” 
 
I maj 2015 inleds den mycket svåra kvalificeringen till OS i Rio de Janeiro.  
Damvärjlagets och Robin Kases framgångar från den första helgen 2015 kan 
förhoppningsvis fortsätta under året. 
 
2. Ungdomsfäktningen 
 
Svenska Fäktförbundets arbete för att skapa en ännu bättre ungdomsfäktning 
intensifieras under året med bl.a. regionala konferenser, där det reviderade avsnittet 
om ungdomsfäktning i programmet ”Fäktningen inför framtiden” ska diskuteras 
tillsammans med de handlingsplaner som varit på remiss. 
 
3. Gemensam planering 
 
Förbundsstyrelsen lämnar förslag om en gemensam planering i förbund, SDF och 
föreningar för att skapa ett brett genomslag för programmet ”Fäktningen inför 
framtiden”.  
 
Under våren framställs ett material, som ska tjäna som stöd för föreningarnas 
verksamhetsplanering. Avsikten är bl.a. att varje organisationsled ska ta sitt ansvar 
för genomförandet av programmet och för de av förbundsmötet beslutade nyckeltalen 
för 2019. Också målbilderna ska få en bred spridning. 
 
I en särskild proposition till förbundsmötet föreslår styrelsen att förbundsmötet 
beslutar: 
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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. 

 
4. Tränarportal för utveckling 
 
Under 2015 skapas en digital mötesplats under fencing.se för att möjliggöra utbyte 
mellan fäktmästare, coacher och hjälptränare, så att information och kunskaper i 
framtiden kan delas och utvecklas.  
 
Målet med portalen är att skapa en mötesplats för Sveriges fäkttränare, där 
erfarenheter delas och en svensk modell med gemensamma värderingar skapas. 
 
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”. Den andra är de planer som förbundsstyrelsen föreslår 
som ett resultat av remissen om handlingsplanerna. Den vänstra spalten visar 
förbundets framtida verksamhet. 
 
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.  
 
Styrelsen kommer vid sitt första möte efter förbundsmötet att försöka lägga fast 
tidplanen för dessa aktiviteter och hur de ska få plats inom ramen för den beslutade 
budgeten. 
 
I texterna nedanför rutorna beskrivs också andra delar av verksamhetsplanen, som 
genomförs i princip varje år.  
 
Förbättrad ekonomi 
 
Stark kostnadskontroll måste prägla de närmaste åren. Utrymmet för nya insatser är 
begränsat. Vissa delar av verksamheten kan komma att ifrågasättas. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet, att medlemsavgiften per förening ska höjas från 
1 000 kronor till 2 000 kronor per år från och med 2015. 
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Verksamhetskonferens 
 
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. 
 
Lördag 7 mars 
 
12.00 Lunch 

 
 

13.00 Program, handlingsplaner och 
ungdomsfäktning  
- Så hänger det ihop i verksamhetsplanen 
 

Lars Liljegren 

13.20 Förslag om ungdomsfäktningen 
- Inför årsmötets behandling 

 

Lars Liljegren 

13.40 Nya tävlingsformer inom ungdoms- 
och juniorfäktningen 
 

Henrik Lundegard, tränare i GFK 

14.05 Så byggde vi En Garde FF starkt 
 

Henrik Rundquist, ordförande i 
En Garde FF 

14.30 
 

Rast  

14.45 Studieplanen och samarbetet med 
SISU 
 

Peter Ejemyr 

15.00 Så samarbetar vi med SISU 
- Erfarenheter från FK Aramis 

Karl-Erik Öberg, ordförande i FK 
Aramis 
 

15.30 Kaffe 
 

 

16.00 Gruppdiskussion om 
ungdomsfäktningen och om 
studiearbetet 
 

 

17.00 Gruppredovisning i plenum 
 

 

18.00 Ombyte till middag 
 

 

19.00  Gemensam middag 
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Söndag 8 mars 
 
09.00 Läget och planer för 

landslagsverksamheten 
 
Inledning och samtal 
 

Henning Österberg 
Peter Barvestad 
Martin Roth Kronwall 
 

10.00 En mötesplats för svenska fäkttränare  
- En modell för lärande och gemensamma 

värderingar  
 

Lennart Åström 

10.30 Kaffe 
 

 

11.00 Nyheter i Ophardt, fencing.se, 
anmälningsrutiner m.m.  
Arrangörernas ansvar m.m.  
 

Pierre Thullberg 
 
Ana Valero-Collantes 

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 visionen 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. 
 

 
Visionen syftar till att ge en gemensam bild av den önskvärda framtiden och få alla 
aktiva inom svensk fäktning att dra åt samma håll.  
 
Det är naturligt att visionen inleder verksamhetsplanen. 
 

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.” 
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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 
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.  
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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.  
 
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. 
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Förslag till nyckeltal för 2019 

Styrelsen lämnar en särskild proposition om förslag till nyckeltal för 2019. Se 
dagordningens punkt 12 C samt förslag i verksamhetsberättelsen för 2014. Där 
föreslås och motiveras följande förslag till nyckeltal för 2019. 
 
I tabellen redovisas också de mål för 2018, som beslutades av förbundsmötet 2014. 
 

*) Helt jämförbar statistik saknas bakåt i tiden, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras 

på IdrottOnline. 

**) En beräkning, om höstens verksamhet 2014 ökar procentuellt lika mycket som vårens 

verksamhet ökade (+ 4 %). 

***) Redovisningen av beloppen avser att öka motivationen. De bör inte betraktas som nyckeltal, då 

de är en följd av förändringen av förbundets aktivitet men också en följd av ev. förändringar av 

ersättningen, något som beslutas av RF. Avgörande är antalet sammankomster och antalet 

deltagartillfällen. 

 

 

 

2000 2010 2013 2014 Mål 

2018 

Mål 

2019 

Antal föreningar 

 

51 49 52 52 55 55 

Antal medlemmar 

 

2 900 4 324 4 087 *) 4 938 5 500 6 000 

Antal licenser 

 

323 829 874 925 1 000 1 200 

Lokalt aktivitetsstöd 

antalet deltagartillfällen 

antalet sammankomster 

(7 – 20 år) 

 

94 000 

 11 000 

 

80 434 

10 282 

 

102 562 

   12 134  

 

106 700 

   12 620 

**)  

 

120 000 

14 000 

 

125 000 

15 000 

Utbetalt belopp, kr 

 

 907 412 1 118 838 

***) 

   

Studietimmar i SISU-regi  80 

 

909 2 422 1 410 3 000 3 000 
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Handlingsplanerna - allmänt 

De närmaste avsnitten inleds med de målbilder som finns i programmet ”Fäktningen 
inför framtiden” samt de mer allmänna handlingsplaner som skickades på remiss 
under 2014. I avsnittet nedan är handlingsplanerna kompletterade med ett antal av 
de förslag som kom fram i remissarbetet. 
 
I ett särskilt styrelseförslag ”Fäktningen inför framtiden – handlingsplaner” 
kompletteras nedanstående planer med principiella planer för SDF och föreningar, så 
att alla organisationsled tar sitt ansvar för att programmet genomförs. 
 
Texterna i programmet ”Fäktningen inför framtiden” beskriver de olika punkterna i 
handlingsplanerna mer utförligt. Varje avsnitt inleds med sidhänvisningar till 
programmet. I programmet finns impulser till hur handlingsplanen kan genomföras. 
Programmets anvisningar om metoderna är också viktiga redskap i arbetet. 
 
Programmet bör användas som stöd i arbetet vid verksamhetsplaneringen i SDF och 
föreningar.  
 
Genomförandet av handlingsplanerna ska ske med början 2015. Efterhand arbetas de 
in i de konkreta verksamhetsplanerna. 
 
Efter inledningarna med målbilder och handlingsplaner, som är förankrade i 
programmet ”Fäktningen inför framtiden” beskrivs vissa planerna för 2015 mer 
konkret. Ibland handlar det om mer rutinbetonade uppgifter, som inte nämndes i 
programmet. 
 

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. 
 
Skisser till föreningarnas verksamhetsplaner skickas under våren 2015, så att de 
föreningsåtgärder som beskrevs i remissen om handlingsplanerna kan få genomslag i 
föreningarna. 
 
Medel från Idrottslyftet har avsatts till stöd för nyetablerade föreningar.  
 
Tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund kommer särskilda insatser att 
göras för att försöka starta föreningar i t.ex. Sundsvall och Sollefteå. Arbetet kommer 
att ske i samverkan med fäktföreningarna i Örnsköldsvik och Härnösand (FK 
Scaramouche och IF Kusthöjden). 
 
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. 
 
Fäktningen är en idrott, där det är möjligt att vara nybörjare i vuxen ålder.  
 
Rekrytering bland nya, äldre, målgrupper skulle kunna skapa en utomordentligt 
positiv medlemsutveckling, öka fäktningens bidrag till folkhälsan och stärka 
föreningsekonomin. Här kan föreningarna hitta impulser hos t.ex. de privata 
gymmen, där riktade marknadsföringskampanjer till vissa områden och 
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åldersgrupper är lika naturliga som löpande ”kundundersökningar” om önskemål och 
förväntningar om nya aktiviteter.  
 
Under senare år har skett en viss ökning av aktiviteten inom veteranfäktningen. 
Under 2015 är målen att fortsätta öka antalet fäktare i veteranålder. Det kan ske 
genom att locka nya medlemmar men också genom att få före detta fäktare att 
återkomma till sin sport. Avsikten är också att få ett högre svenskt deltagande i 
veterantävlingar framför allt de svenska men även nordiska.  
 
Vidare är målet att Sverige ska komma med en stor och stark trupp veteraner till 
såväl individuella EM i Porec, Kroatien, 14-17 maj, NM i Malmö, 30-31 maj samt till 
VM 20-25 oktober.  
 
Veteranfäktningen kommer även fortsättningsvis att vara helt och hållet finansierad 
av deltagande fäktare. 
 

Idrottslyftet 

Idrottslyftets ambition kan enklast uttryckas som att fler ska stanna längre. För att 
detta ska bli möjligt arbetar också Svenska Fäktförbundet utomordentligt kraftfullt 
med ungdomsfrågorna som helhet under 2015. 
 
Det är viktigt att också ta bort de flaskhalsar, som förhindrar att förbundet kan skapa 
en god verksamhet för allt fler barn och ungdomar. Det gäller t.ex. utbildningen av 
ledare. 
 
Det tillgängliga beloppet för föreningssatsningar är 743 000 kronor under 2015.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade under hösten 2014 att beloppet i princip ska fördelas på 
till följande ändamål: 
 

 Utbildningsverksamhet: Instruktörsutbildningar inom SvFF:s utbildningsplan,  

 Grundkurs för fäktledare  

 Stöd till de läger som är av riksintresse genom att de dels besöks även av mindre  

 föreningar, dels levererar ”övningstrupp” till SvFF:s instruktörsutbildningar. Ny 
föreslagen aktivitet på detta område är Stadium Sports Camp (Norrköpingslägret) 

 Stöd till föreningsutveckling avseende nystartade och mindre föreningar eller  

 grupper av föreningar för strukturella förändringar. En särskild satsning görs i 
Mellannorrland. 

 Pilotprojekt utifrån Fäktningen inför framtiden med avsikten att fler barn och 
ungdomar ska stanna längre.  
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 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.  
 
 
Utbildningsplan 
 
Svenska Fäktförbundet arbetar sedan 2011 i en sammanhållen utbildningsplan som 
utgörs av förbundets egna utbildningar; Grundkurs för fäktledare, GRUFF, 
Instruktörskurs Steg 1 florett och värja samt Instruktörskurser Steg 2 och Steg 3 på 
värja respektive florett. Till detta kommer SISU:s idrottsgemensamma utbildningar 
Plattformen, Grundläggande tränarutbildning 1 samt Grundläggande 
tränarutbildning 2. 
 
Dessutom finns SvFF:s ”Distriktsdomarkurs”, vilken administreras via 
domarkommissionen.  
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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 2015 
 
Att få fler föreningar att arrangera Gruff fortsätter att vara en prioriterad aktivitet. 
Därför kan föreningar fortfarande ansöka om Idrottslyftsmedel för att genomföra 
Gruff i praktiken helt utan kostnad för den egna föreningen eller deltagarna. 
 
Under 2015 planeras genomförande av Instruktörskurs Steg 1 (florett & värja) på 
Bosön den 13-18 juni med preliminärt 16 deltagare samt tre instruktörer. 
Instruktörskurser Steg 2 på såväl värja som florett planeras till Gotland 21-27 juni, 
med preliminärt cirka åtta deltagare och två instruktörer per respektive vapen. Även i 
år planeras att GTU1 kommer att ges av SISU Gotland parallellt med Steg 2. Vidare 
genomförs också en Instruktörskurs Steg 3 värja i samband med Gotlandslägret. För 
Steg 3-diplom från SvFF krävs även genomgången GTU2.  
 
Fäktgymnasierna 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” säger följande om fäktgymnasierna: 
 
”Svenska Fäktförbundet har tillsammans med Skolverket gett ett antal gymnasier 
möjligheten att arrangera s.k. nationellt godkänd idrottsutbildning.  
 
Om fäktningen på det sättet får en speciell ställning på ett gymnasium, förbättras 
gymnasieungdomarnas möjligheter att kombinera skolarbete och fäktning.  
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Föreningarna kan dessutom få extra resurser till den tränare, som av 
gymnasieskolan får ersättning för den träning som bedrivs på skoltid. 
 
Allt fler föreningar måste engageras i utvecklingen av fäktgymnasier.” 
 
Föreningar bör i samverkan med SDF aktualisera nya fäktgymnasier. Svenska 
Fäktförbundet tar då ansvar för ansökningsprocessen för att få gymnasiet godkänt för 
nationell idrottsutbildning (NIU). 
 
Det är styrelsens förhoppning att i framtiden kunna samla de ansvariga fäkttränarna 
vid fäktgymnasierna tillsammans med de landslagsansvariga för erfarenhetsutbyte. 
 

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. 
 
 
Förankring av programmets formuleringar – och praktiskt arbete 
 
Under 2013 gjordes en enkät inom svensk fäktning. Frågan var: ”Varför lämnar barn 
och ungdomar fäktningen?” Resultatet av enkäten redovisades vid 
verksamhetskonferensen 2014 och finns också redovisas i verksamhetsberättelsen för 
2014. 
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Ett remissmaterial om möjliga åtgärder för att få barn och ungdomar att vara kvar 
längre inom fäktningen skickades ut och behandlades av föreningarna under hösten 
2014. 

 
Styrelsen lämnar ett förslag till revidering av avsnittet ”Ungdomsfäktningen” i 
programmet ”Fäktningen inför framtiden” till förbundsmötet 2015. Denna revidering 
bygger på resultatet av remissen. 
 
Här nedan redovisas hur programmets intentioner om ungdomsidrotten ska kunna 
genomföras. För denna verksamhet har Svenska Fäktförbundet fått 175 000 kronor 
av RF. 
 
Efter årsmötet 2015 bör en bred förankring ske av den syn på ungdomsfäktning som 
årsmötet lägger fast i programmet ”Fäktningen inför framtiden”. 
 
Efter årsmötet ska besluten förankras. Handlingsplaner m.m. ska få ett konkret 
genomslag i föreningarnas handlingsplaner och verksamhet. Det sker genom fyra 
regionala konferenser, där föreningarna samlas till gemensam diskussion om målen 
och vägarna till målen. 
 
Vidare bör extra resurser sättas in för att öka rekryteringen till förbundets 
ungdomsledarutbildningar samt för att ta fram material om Svenska Fäktförbundets 
syn på ungdomsidrotten, som kompletterar det nuvarande utbildningsmaterialet. 
 
Särskild arbetsgrupp för ungdomsfäktningen 
 
Förbundsstyrelsen avser att efter förbundsmötet tillsätta en särskild arbetsgrupp, 
vars främsta uppgift blir att skapa förankring för och, efter särskilda beslut i 
förbundsstyrelsen, genomföra de åtgärder, som blir en följd av revideringen av 
ungdomsavsnittet.  
 

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.” 
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Fäktgymnasierna förbättrar möjligheterna att klara av den viktiga kombinationen i 
gymnasieåldern. Dessa gymnasier finns nu på följande platser. 
 

 Ehrensvärdska Gymnasiet i Karlskrona 

 ProCivitas i Malmö 

 Wisbygymnasiet i Visby 

 Solna Gymnasium 

 Celsiusskolan i Uppsala 
 
Även Stagneliusskolan i Kalmar har certifierats av Svenska Fäktförbundet och 
förväntas starta NIU i fäktning höstterminen 2015. 
 
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. 
 
I Stockholm finns Sport Campus Sweden, där Svenska Fäktförbundet är medlem. Ca 
100 studenter 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 
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. 
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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 tävlingar 
 
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 
minskade antalet Masterstävlingar. Därmed sparar svensk fäktning både tid och 
pengar.” 
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Kalendergruppens arbetsuppgifter 
 
Styrelsen har utsett en kalendergrupp och gett instruktioner till denna. Gruppen ska 
genomföra följande uppgifter: 

1. leda, utveckla och samordna planeringen av tävlingar i Sverige i kontakt med 
tävlingsarrangörer, distrikt och föreningar; 

2. följa upp bland annat genomförandet av tävlingar, resultatrapportering, licens- 
och tävlingsadministrativa system, arkivering med mera så att SvFF:s 
tävlingsbestämmelser, andra regelverk samt det som i övrigt följer av SvFF:s 
beslut förverkligas;  

3. ansvara för tillämpningen av samt lämna förslag till utveckling av SvFF:s 
regelverk inom tävlingsverksamheten för de delar som inte ingår i 
Domarkommissionens eller Disciplinnämndens kompetens;  

4. upprätta en treårsplan som uppdateras årligen för arrangemang av svenska 
mästerskap; 

5. senast 12 månader innan genomförande skriva avtal med arrangören av svenskt 
mästerskap;  

6. fastställa en preliminär kalender för kommande säsong senast 20 december året 
före; 

7. fastställa en definitiv kalender för svenska tävlingar enligt vilken lokaler kan 
definitivbokas senast den 1 februari inför kommande säsong;  

8. fastställa en total kalender med samtliga tävlingar, nationella och internationella, 
som är av intresse för svenska fäktare senast den 15 maj eller så snart möjligt efter 
detta datum; 

9. ansvara för de av Svenska Fäktförbundets rankinglistor som inte faller under 
styrelsens landslagskommitt ; 

10. ansvara för att den totala kalendern publiceras och att tävlingarna och 
rankingsystemen införs i SvFF:s system för kalender, tävlingsanmälan, 
resultatrapportering och ranking; 

11. samverka med SvFF:s internationella verksamhet i frågor om tävlingar som 
arrangeras av NFU, EFC och FIE samt med Domarkommissionen och TB-
ansvariga om behov föreligger; 

12. fördela  asterstatus i enlighet med reglerna för  asters;  
13. ansvara för reglerna för  asterssystemet samt föreslå ändringar av dessa för 

Svenska Fäktförbundets styrelse samt medverka till att utveckla Mastersserien i 
enlighet med Svenska Fäktförbundets intentioner. 
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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”).  
 
 

Landslagen 
 
FIE:s kvalificering till OS i Rio startar under våren 2015. Styrelsen vill behålla målen 
och de viktigaste uppgifterna för landslagsverksamheten från föregående år. För att 
ge Robin Kase chans till individuell nominering till Rio prioriteras dock herrvärjan 
högre än förra året.  
 
Målen är: 
 

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

 

 Att stötta Robin Kase för individuell kvalificering till OS i Rio 2016 samt att runt 
honom 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 följa upp framgångarna för lovande kadetter och juniorer och genom 
grenledarna skapa mer samsyn kring vad som krävs när det gäller träning, 
inställning och resultat för att nå framgång som senior.   

 

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

 
 
 
 



22 (33) 
 

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 
 
Under 2015 skapas en digital mötesplats under fencing.se för att möjliggöra utbyte 
mellan fäktmästare, coacher och hjälptränare, så att information och kunskaper i 
framtiden kan delas och utvecklas.  
 
En bakgrund är att det ofta saknas både tid och möjlighet att skapa naturliga 
mötesplatser för tränare där alla kan delta. 
 
Målet med portalen är att skapa en mötesplats för Sveriges fäkttränare, där 
erfarenheter delas och en svensk modell med gemensamma värderingar skapas. 
Portalen ska bygga på vetenskapliga grunder samt redan etablerade planer och 
strukturer. 
 
Avsikten med portalen att sammanställa kunskap för att ge aktiva fäktare i Sverige, 
genom sina tränare, möjligheten till en god utbildning genom en gemensam, 
genomtänkt och samordnad syn på svensk fäktning.  
 
Portalen byggs upp genom att de som har kunskap om delområden bidrar med 
information, artiklar, videoinspelningar, etc. Samordning och granskning utförs av en 
redaktör med stöd från landslagsledningen. 

 
Portalen skapas under fencing.se, där registrerade användare (svenska tränare och 
instruktörer m.fl.) får behörighet. 
 
Bearbetningen av de kravprofiler och utvecklingsbeskrivningar på florett och värja, 
som utvecklats i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, fortsätter. Syftet är 
att i tillämpliga delar anpassa detta material till SvFF:s utvecklingstrappa. 
 
Förslag till innehåll i portalen kommer att redovisas i detalj vid 
verksamhetskonferensen den 8 mars 2015, samma dag som förbundsmötet. 
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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. 
 
 
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. 
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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 
 
Svenska Fäktförbundet ska försöka uppnå målen i RF jämställdhetsplan. Det innebär 
bland annat att beslutande organ bör ha minst 40 procent av respektive kön. 
 
Eftersom det främst är en övervikt av män i föreningsstyrelserna inom förbundet, 
underlättas sannolikt en jämnare könsfördelning i Svenska Fäktförbundets styrelse, 
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. 
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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 2013/2014 var 24 procent 
kvinnor. 2012/2013 var andelen 26 procent och 27 procent licensåret 2011/2012.  
 
Minskningen beror på att antalet män som har löst tävlingslicens har ökat, medan 
antalet kvinnor som löst licens är detsamma som under de tre åren. 
 
Verksamhetsberättelsens statistik över könsfördelningen i de olika åldersgrupperna 
2009 – 10 respektive 2013 – 14 ger den här bilden. 
 

Klass Damer   Herrar   Totalt   Andel damer (%) 

  2009-10 2013-14 2009-10 2013-14 2009-10 2013-14 2009-2010 2013-2014 

Junior 40 34 50 61 90 95 44 36 

Kadett 34 35 89 91 123 126 28 28 

Äldre ungd. 46 47 126 130 172 177 27 27 

Yngre ungd. 35 42 110 136 145 178 24 24 

Minior 18 28 63 98 81 126 22 22 

Totalt 173 186 438 516 611 702 28 26 
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Sammanfattning och slutsatser 
 
Svenska Fäktförbundet ska ta sitt ansvar för att svensk idrotts mål om jämställdhet 
uppnås. 
 
Under början av 2014 gjordes en enkät om könsfördelningen bland tränare, 
styrelseledamöter och valberedningar inom svensk fäktning, tre kategorier som 
omfattas av RF:s mål för jämställdheten.  
 
Styrelsen vädjar till föreningar och SDF att se till att samtliga valberedningar som 
väljs efter förbundsmötet 2015, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och 
män. I föreningarnas styrelseval måste ökade ansträngningar göras för att nå målet 
att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med 
minst 40 procent 2017. 
 
Vid årsmötet 2013 diskuterades med särskild hetta frågan om könsfördelningen i 
förbundsstyrelsen. Mötet påtalade vikten av att förbundet, såväl centralt som lokalt, 
lever upp till Riksidrottsförbundets mål inför 2017.  
 
Det särskilda stöd för kvinnor till förbundets utbildningar som gavs under 2013 och 
2014 utgår inte under 2015. Denna information har gått ut till föreningar och SDF vid 
årsskiftet.  
 
Då det är oklart vilken effekt stödet har haft kan det inte motiveras i en tid, då 
kostnaderna måste hållas tillbaka inom alla områden. 
 
De föreningar som har skickar många deltagare till utbildningarna indikerar också, 
att man med eller utan subvention ändå söker uppmuntra kvinnliga deltagare. 
 
En ny enkät om jämställdheten genomförs under vintern 2015/2016. Det kan då vara 
intressant att försöka jämföra andelen kvinnor som har licens med andelen kvinnor 
som är aktiva i föreningen utan att tävla. Är kvinnorna en outnyttjad 
rekryteringsresurs, eller finns det lika många medlemmar av vartdera könet, medan 
männen endast tävlar i större utsträckning än kvinnor? 
 
Styrelsen avser att direkt efter årsmötet tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för 
de föreningar som har lyckats bäst med rekryteringen av flickor och kvinnliga 
tränare. Arbetsgruppen ska lämna förslag om metoder för hur antalet tränare som är 
kvinnor kan öka. Särskilda stimulanser från Idrottslyftet för rekrytering kan därefter 
komma ifråga. 
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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. 
 
 
Stora ansträngningar bör göras för att få massmedia, inte minst TV-bolagen, 
intresserade av de allra främsta fäktarna, så att de följer deras förberedelser inför OS. 
Förmågan att bygga långsiktiga relationer med pressen är viktig.  Pressträffar 
arrangeras vid speciella tillfällen. Rutinerna med pressmeddelanden fortsätter. 
 
Utan en ökning av den externa finansieringen kan en höjning av licensavgifter m.m. 
inte uteslutas. 
 
Tävlingarnas kvalitet måste öka, så att samarbetspartners kan få en god plattform för 
t.ex. kundaktiviteter och exponering. Massmediebevakningen måste stimuleras vid 
alla tävlingar.  
 
En framgångsrik PR- och informationsverksamhet förutsätter bl.a. att föreningar och 
förbund samverkar t.ex. när det gäller arrangemang. SM individuellt och i lag är de 
viktigaste tävlingarna. Frågan om att utveckla SM till en fäktgala med bl.a. 
prisutdelning bör prövas. 
 
Svensk fäktning bör också förutsättningslöst pröva frågan om att vara med i RF:s 
gemensamma SM-vecka. Erfarenheterna är hittills goda. Mindre förbund har bl.a. 
fått en ökad uppmärksamhet i massmedia i samband med arrangemanget. 
 
Ett omfattande arbete måste göras för att träffa avtal med samarbetspartners.  
 



28 (33) 
 

Framgångsrikt samarbete förutsätter en samverkan mellan förbund och föreningar, 
så att t.ex. samarbetspartners kan presenteras vid t.ex. ”fäktevent” i gallerior och på 
andra uteplatser i stadskärnorna. 
 
Samarbetspartners kan erbjudas paket med intressant innehåll t.ex. 
 

 Exponering vid tävlingar, t.ex. SM 

 ”Fäktevent” i gallerior och stadskärnor 
 Fäktning för kunder, journalister och personal 
 Satsning på ”framtidslaget”, t.ex. ”Guld i OS” 
 Reklam och interaktivitet på förbundets hemsida 
 Särskilda projekt för olika ändamål 

 Reklam på dräkter och utrustning 
 Namnge tävling, t.ex. SM för seniorer och/eller juniorer.  
 Direkt personliga åtaganden för svensk fäktnings mest lysande stjärnor, t.ex. 

föredrag och deltagande vid personal- eller kundträffar 
 

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. 
 

 
Domarkommissionen 
 
Under 2014 förändrades domarkommissionens sammansättning.  
 
Två av medlemmarna, inklusive ordförande, avgick ur domarkommissionen under 
året. En ny medlem invaldes och förbundsstyrelsen utsåg en ny ordförande i 
november. Den nya ordföranden är adjungerad till förbundsstyrelsen i domarfrågor. 
 
Det är förbundsstyrelsen som får förbundsmötets förtroende att leda verksamheten. 
Det är förbundsstyrelsen som ställs till svars vid förbundsmötet. Av det skälet måste 
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kopplingen mellan styrelsens och kommittéer m.m. vara stark. Domarkommissionen 
ska inte vara något undantag från den regeln. 
 
Förbundsstyrelsen fattade beslut om ändringar i instruktionen för 
domarkommissionen under hösten 2014. Det gällde antalet medlemmar i 
domarkommissionen samt ansvaret att utse överdomare för svenska mästerskap, 
som övergår till arrangören av respektive tävling.  
 
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, vilket också var antalet domare 
under 2014. 
 
Knappa 20 procent av domarna är kvinnor och vad gäller antalet förbundsdomare är 
andelen kvinnor bara drygt 10 procent. 
 
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 2015 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. 
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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 
 
I november 2014 antog förbundsstyrelsen den första versionen av de nya 
domarbestämmelserna. Domarbestämmelsernas syfte är att skapa klarhet i 
domarverksamheten i Sverige. 
 
FIE-examination 
 
Målet är att en svensk domare ska genomgå FIE-examination under året. 
IT-stöd 
 
En vidareutveckling av hemsidan ska ske under året för att underlätta 
domarkommissionens arbete och för att ge domarna möjlighet till korrekt och aktuell 
information. 
 

Internationellt engagemang 
 
Svenska Fäktförbundet ska under året vara representerat vid följande internationella 
möten och kongresser: 
 
Möte om ECC (European Cadet Circus) den 22 februari i Maribor i Slovenien 
 
Nordiska Fäktunionens kongress den 22 maj Reykjavik på Island 
 
Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) kongress den 5 juni i Montreux, Schweiz 
 
Internationella Fäktförbundets kongress. Datum och plats är inte bestämt. 
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Förslag till budget för 2015  
 

  2015 2015 2015 2014 2014 

  
Budget 
intäkt 

Budget 
kostn 

Budg 
resultat Utfall resultat Budg resultat 

Basverksamhet   
 

      

SF-stöd 1 597 000 

 
1 597 000 1 677 000 1 677 000 

Föreningsavgifter 100 000 

 
100 000 52 000 50 000 

Försäljningsintäkter 25 000 

 
25 000 34 071 25 000 

Räntenetto 7 000 

 
7 000 2 497 7 000 

Kansli och förvaltning (inkl utveckl) 490 000 -1 190 000 -700 000 -778 439 -699 000 

Styrelse, VU   -80 000 -80 000 -105 430 -70 000 

Årsmöte   -35 000 -35 000 -37 276 -35 000 

fencing.se   -25 000 -25 000 0 0 

Information och media   -20 000 -20 000 -14 469 -10 000 

Internationella engagemang 35 000 -70 000 -35 000 -61 305 -36 000 

Belöningar   -12 000 -12 000 -6 597 -12 000 

Avskrivningar   -20 000 -20 000 -15 774 -20 000 

Kostnad sålda varor   -25 000 -25 000 -21 319 -25 000 

SUMMA 2 254 000   -1 477 000   777 000   724 959   852 000   

Utvecklingsstöd    
 

      

Utvecklingsstöd Idrottslyftet 264 000 

 
264 000 274 000 274 000 

Stimulansprojekt ungdomsfäktning 175 000 -175 000 0 -8 535 0 

Utbildning   -100 000 -100 000 -108 820 -100 000 

Utvecklingsinsatser Gotlandslägret   
 

  -10 620 -10 000 

Utveckling LiTAS   -20 000 -20 000 -50 000 -50 000 

Utveckling fencing.se   -20 000 -20 000 -15 197 -20 000 

Idrottsutveckling, tränarsamordning   -40 000 -40 000 0 0 

Programgruppen   
 

  -9 897 -10 000 

NIU   -12 000 -12 000 -6 108 -50 000 

Övrig förbundsutveckling   -72 000 -72 000 -64 375 -64 000 

SUMMA 439 000   -439 000   0   448   -30 000   

Tävlingsverksamhet   
 

      

Tävlingslicenser 380 000 -75 000 305 000 313 256 215 000 

Pliktdomare   -90 000 -90 000 -162 059 0 

Dopingkontroller   -15 000 -15 000 -26 506 -30 000 

Medlemsförsäkring   -35 000 -35 000 -30 300 -30 000 

Domarkommissionen   -35 000 -35 000 -46 253 -50 000 

Veteranverksamhet   -3 000 -3 000 -1 790 -3 000 

Kalendergruppen   -15 000 -15 000 -12 067 -10 000 

Mästerskapsmedaljer   -15 000 -15 000 -12 563 -15 000 

Licens- och tävlingsadministration   -45 000 -45 000 -36 134 -40 000 

Internationella tävlingar    
  

-80 227 -79 000 

SUMMA 380 000   -328 000   52 000   -94 643   -42 000   
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  2015 2015 2015 2014 2014 

  
Budget 
intäkt 

Budget 
kostn 

Budg 
resultat Utfall resultat Budg resultat 

Landslag: Utveckling   
 

      

Elitstöd RF 400 000 
 

400 000 430 000 430 000 

Värja juniorer och kadetter   -110 000 -110 000 -65 543 -133 000 

Florett juniorer och kadetter   -91 000 -91 000 -79 322 -133 000 

Sport Campus Sweden   -55 000 -55 000 -35 000 -35 000 

Utmanarprojekt SOK värja 90 000 -90 000 0 5 838 0 

Utmanarprojekt SOK florett 70 000 -70 000 0 10 420 0 
Övriga kostnader 
elit/landslagskommittén   -10 000 -10 000 -85 720 -50 000 
Hotell, startavgifter, domaravg 
mästerskap 150 000 -150 000 0 12 662 0 

SUMMA 710 000   -576 000   134 000   193 335   79 000   

Landslag: Damvärja seniorer   
 

      

Topp- och talangstöd SOK DV 1 343 000 
 

1 343 000 1 253 000 1 150 000 

Sponsorintäkter 50 000 
 

50 000 50 000 0 

Totalkostnader Topp och talang DV   -1 170 000 -1 170 000 -978 993 -893 400 

Grenled. DV seniorer 80 % (SOK)   -500 000 -500 000 -452 723 -453 600 

SUMMA 1 393 000   -1 670 000   -277 000   -128 716   -197 000   

Landslag: Herrvärja seniorer   
 

      

Topp- och talangstöd SOK HV 258 000 
 

258 000 109 000 0 

Totalkostnader Topp och talang HV   -337 000 -337 000 -180 952 0 

Övrigt värja herrar seniorer   -112 000 -112 000 -169 402 -175 000 

Grenledare värja 50 %   -300 000 -300 000 -286 992 -286 000 

SUMMA 258 000   -749 000   -491 000   -528 346   -461 000   

Landslag: Florett seniorer   
 

      

Dam och herrflorett seniorer   -35 000 -35 000 -54 792 -50 000 

Grenledare florett 30 %   -160 000 -160 000 -156 588 -151 000 

SUMMA 0   -195 000   -195 000   -211 380   -201 000   

TOTALSUMMA 5 434 000   -5 434 000   0   -44 342   0   
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Förslag till budget för 2016 
 
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 förslag till förbundsmötet om att ta bort kravet 
på att lämna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår, d.v.s. 2016 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 2015 används som en 
utgångspunkt för mer långsiktiga ekonomiska diskussioner. En kort föredragning 
kommer också att göras av styrelsens företrädare om de mer långsiktiga frågorna. 
 


