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Förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till nyckeltal för 2014,  

som redovisas på sid. 6; 
 

att uttala, att det sammanlagda resultatet för hösten 2011 och verksamhetsåret 2012 
ska vara minst + 50 000 kronor som en inledning i arbetet med att återigen öka 
det egna kapitalet; 

 
att i övrigt bifalla styrelsens förslag till budget för hösten 2011 och för 2012; 
 
att i övrigt bifalla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011 – 2012. 
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Inledning  
 
Svenska Fäktförbundets styrelse föreslår förbundsmötet att verksamhetsåret återigen 
ska bli kalenderår. Det skulle underlätta budgetering och uppföljning på ett 
dramatiskt sätt, eftersom de viktiga stöden från RF och SOK baseras på kalenderår. 
 
Styrelsen lämnar därför förslag till budget för hösten 2011 och kalenderåret 2012. 
 
Om styrelsens förslag till stadgeförändring antas av förbundsmötet påverkas bl.a. 
valen. De styrelseledamöter, vars mandattid skulle gå ut på hösten 2012, fortsätter till 
våren 2013. Och de som nyväljs vid detta förbundsmöte får en mandattid, som utgår 
på våren 2014. 
 
Under verksamhetsåret 2013 är den allra viktigaste uppgiften att förankra Svenska 
Fäktförbundets utvecklingstrappa och nya utbildningar bland förtroendevalda, 
tränare och fäktare. Ett unikt och gediget arbete har utförts. Mycket återstår. Ett 
ännu bättre samarbete med SISU är nyckeln till framgång i utbildningsverksamheten. 
 
Att fortsätta det hittills framgångsrika arbetet med att förbättra våra nyckeltal är en 
nödvändig förutsättning för att Svenska Fäktförbundet ska kunna behålla, och helst 
öka, stödet från RF. Det förutsätter ett målmedvetet arbete med att bilda nya 
föreningar, öka antalet medlemmar och licenser, studietimmar och aktiviteter, som 
ger lokalt aktivitetsstöd. 
 
Redovisningen av framgångarna kommer att ske över IdrottOnline, som under året 
måste introduceras i alla de fäktföreningar, som inte redan använder systemet. Detta 
kan kännas lite krångligt i inledningen. Men efter en tid blir det tydligt, att resultatet 
blir bättre, och tidsåtgången för ”byråkrati” mindre. 
 
Antalet gymnasier med nationellt godkänd idrottsutbildning (fäktning) måste öka. 
Storstadsregionerna har en stor, och hittills obearbetad, potential. 
 
OS-året 2012 kommer att innehålla spänning och dramatik. Kvalificeringsreglerna är 
hårda och missgynnar de små nationerna. Deltagande på OS betyder, att svensk 
fäktning får en särskild plats i strålkastarljuset. 
 
Den förlust som redovisas för verksamhetsåret 2010 – 2011 måste vändas i överskott 
under tiden fram till den 31 december 2012. Förbundsstyrelsen föreslår, att 
förbundsmötet ger uppdraget att förbättra det egna kapitalet med minst 
50 000kronor under perioden. 
 

Verksamhetskonferens  
 
Verksamhetskonferensen arrangeras lördagen den 29 oktober kl. 14.00 på Kalmar 
Slott och avslutas på söndagen kl. 12.00.  Kaffe och smörgås serveras på lördagen kl. 
15. 00.  
 
Huvudsyftet med verksamhetskonferensen är att få en diskussion bland de 
förtroendevalda om idrottsutveckling, utvecklingstrappans förankring och Svenska 
Fäktförbundets nya utbildningar. 
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På programmet finns följande ämnen: 
 

 Inledning om de viktigaste framtidsfrågorna 
 

 Utvecklingstrappan 

 Stödverktyg till utvecklingstrappan, övningar, träningsläger m.m.  
 

 Framtida utbildningar inom Svenska Fäktförbundet 

 Samarbete med SISU  

 IdrottOnline – en nödvändig förutsättning för framgång 
 

Nyckeltal för 2014 
 
Förbundsmötet beslutade om följande mål för 2014. I tabellen redovisas också 
nyckeltalens utveckling under tiden 2000 – 2010. 
 
 2000 2008 2009 2010 Mål 

2014 
Antal föreningar 
 

51 43 48 49 50 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300  4 200 4 324 5 000 

Antal licenser 
 

323 851 *) 829 828 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
77 942 
9 629 

 
80 434 
10 282 

 
100 000 

11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

346 750 905 800 

Mellan åren 2009 och 2010 har antalet föreningar ökat från 48 till 49.  Antalet 
medlemmar ökade till 4 324, medan antalet licenser är oförändrat. 
 
Under hösten 2011 kommer också KFUM Botkyrka Basket - Fäktning (BF) med som 
medlemsförening. Antalet föreningar, när förbundsmötet arrangeras, är därmed 50. 
Därmed är målet för 2014 uppnått. Avgörande inför framtiden är att svagare 
föreningar kan få stöd av grannföreningar, SDF eller förbund, så att de inte läggs ned. 
 
En mycket glädjande ökning har skett av det lokala aktivitetsstödet. Antalet 
deltagartillfällen har ökat med ca 2 500 och antalet sammankomster med ca 650.  
 
Ökningen av antalet studietimmar har fortsatt och är nu 905. Målet för 2014 har 
redan nåtts. 
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Styrelsen föreslår följande nyckeltal för 2014. 
 
Mål 
 

2000 2010 Tidigare 
mål 

2014 

Förslag 
till nya 

mål 
2014 

 
Antal föreningar 
 

51 49 50 55 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 324 5 000 5 000 

Antal licenser 
 

323 828 1 000 1 000 

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
80 434 
10 282 

 
100 000 

11 500 

 
100 000 

11 500 

Studietimmar i SISU-regi  80 
 

905 800 1 500 

Det är angeläget att ha höga ambitioner att både behålla nuvarande föreningar och 
öka antalet. Vidare bör det utökade samarbetet med SISU, som blir en följd både av 
den nu presenterade studieplanen och Idrottslyftets koppling till IdrottOnline, kunna 
medföra en betydande ökning av antalet studietimmar. 
 

Idrottslyftet      
 
Stödet till Svenska Fäktförbundet under de senaste åren redovisas i nedanstående 
tabell, som också finns i verksamhetsberättelsen. Där finns också en redovisning av 
hur stödet till föreningarna har fördelats till olika ändamål. 
 
Stöd till Svenska Fäktförbundet från Handslaget, respektive Idrottslyftet 
 
Ändamål 2006 – 

2007 
 

2007 – 
2008 

2008 – 
2009 

2009- 
2010 

2010 – 
2011 

Förbundsutveckling Fanns ej 471 000 471 000 486 000 480 000 
Verksamhetsutveckling 187 000 180 000 182 000 185 000 183 000 
Föreningsstöd 810 000 760 000 773 000 797 000 787 000 
 
Idrottslyftets övergripande syfte, som lagts fast också av regering och riksdag i brett 
samförstånd, är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. 
 
Riksidrottsförbundet har utifrån de av riksdag och regering givna förutsättningarna 
angivit ett antal mål, t.ex. att utveckla bredd- och motionsidrott för att öppna 
dörrarna för fler, att utveckla utbudet för att stimulera idrottsutövande hela livet och 
att verka för en jämställd och jämlik idrott, där alla deltar på lika villkor. 
 
Svenska Fäktförbundet vill prioritera projekt som syftar till att nya föreningar startas, 
att nyrekrytering av fäktare ökar, och att barn och ungdomar fortsätter allt längre 
som fäktare. Projekt som leder till en jämnare könsfördelning inom svensk fäktning 
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samt projekt som riktar sig mot ungdomar med utländsk bakgrund kommer också att 
ges särskild prioritet. 
 
Ett antal koncept har utvecklats inom svensk fäktning i linje med grundtankarna i 
Idrottslyftet. Förutom rekrytering och åtgärder som gör att fäktarna fortsätter allt 
längre upp i åldrarna handlar det om att få bort hinder, som nu står i vägen för en 
utveckling, där allt fler kommer med och fortsätter med fäktningen. 
 
Det gäller distriktsdomarutbildningar, genomförande av Svenska Fäktförbundets 
utbildning ”Grundkurs för fäktledare”, träningsläger, föreningarnas 
verksamhetsplanering och egna utbildningsverksamhet samt stöd för att utveckla 
arbetet med IdrottOnline Klubb. 
 
För projekten gäller preciserade beloppsgränser och bestämmelser, som finns på 
Svenska Fäktförbundets hemsida. 
 
De allmänna riktlinjerna och villkoren för stöd från Idrottslyftet är följande: 
 

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

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

 Medel som beviljas under hösten 2011 ska redovisas senast den 15 januari 2012. 

 Medel som beviljas under våren 2012 ska redovisas senast den 15 juli 2012. 

 Medel som beviljas under hösten 2012 ska redovisas den 15 januari 2013. 
 

Idrott Online Klubb 
 
Idrott Online Klubb måste under verksamhetsåret introduceras i alla föreningar.  
 
Skälen är följande: 
 

1. Att använda Idrott Online strukturerat för t ex SISU-rapportering och 
hantering av Idrottslyftet sparar mycket tid både för föreningar och för 
förbund. Det blir också nästan med nödvändighet bättre resultat. Den initiala 
insatsen återbetalar sig snabbt. RF kräver, med rätta, att systemet ska 
användas för bl.a. dessa rapporteringar. 

2. Redovisningen av alla viktiga nyckeltal, som i sin tur bildar underlag för 
Svenska Fäktförbundets stöd från RF förutsätter, att föreningarna är med i 
Idrotts Online. 
 

Att ständigt förbättra nyckeltalen har också stor betydelse för landstingens stöd till 
fäktningens regionala organ och föreningar. 
 
SISU är berett att ställa upp med utbildning för föreningarna om detta ämne. 
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Idrottslig utveckling –  
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa 
 
På basis av den s.k. kravanalys som arbetades fram av Johan Harmenberg år 2009 
har Svenska Fäktförbundets styrelse under verksamhetsåret fastställt en 
utvecklingstrappa för svensk fäktning. Arbetet skedde i samråd med ett stort antal 
tränare och ledare i svensk fäktning. 
 
Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa syftar till att på bästa sätt beskriva hur en 
fäktare bör utvecklas genom sin karriär. Beskrivningen görs genom att dela in 
karriären i olika faser, där olika kunskapsmål fokuseras med utgångspunkt i 
inlärningsmetodik samt fysisk och psykisk utvecklingsnivå.  
 
Under verksamhetsåret 2011-12 kommer stora delar av SvFF:s verksamhet att 
genomsyras av en ambition att på många plan implementera utvecklingstrappan i 
såväl förbundets som distriktens och föreningarnas verksamhet.  
 
Utvecklingstrappan ska vara en integrerad komponent i ett system, där även 
kravprofil/grenprofil, långsiktig utvecklingsplan för den idrottsliga verksamheten 
(inklusive organisation och andra institutionella faktorer), utbildningssystem, 
fäktmärken med mera ingår. 
 
Ansvaret för det operativa arbetet med att förvalta och vid behov utveckla Svenska 
Fäktförbundets utvecklingstrappa ligger hos förbundets sportchef, som inför 
styrelsen rapporterar utveckling och förändringar. 
 
Stödverktyg 
 
Under verksamhetsåret kommer en rad stödverktyg för träning och idrottsutveckling 
att presenteras på SvFF:s webbplats fencing.se. Rekommendationer på övningar, 
träningsprogram och träningspass kommer att finnas tillgängliga. Såväl aktiva som 
tränare kommer att ha möjlighet att komponera egna träningsupplägg.   
 
Systemet ska också erbjuda stöd när det gäller målformulering, säsongs- och 
träningsplanering samt uppföljning i någon form av träningsdagbok. Arbetet sker 
successivt i syfte att inhämta användarnas synpunkter i de olika skedena av 
processen men ska vara avslutat under året. De medel som beviljats av Svenska Spel 
för utveckling kommer huvudsakligen att komma till användning inom detta område. 
 
Kravnivåer och långsiktiga utvecklingsplaner 
 
RF:s riktlinjer för arbetet med elitidrottsutveckling innebär att grenprofiler, 
utvecklingstrappa och långsiktig utvecklingsplaner per gren ska tas fram som en bas 
för det långsiktiga arbetet. Arbetet med att utveckla grenprofiler för de olika vapnen 
kommer att fortsätta under året. Målet är att SvFF vid utgången av 2012 ska ha 
långsiktiga utvecklingsplaner för dam- och herrvärja samt herrflorett. Arbetet med 
att ta fram tydliga kravnivåer till grenprofilerna kommer att fortsätta.  
 
Arbetet med att definiera fäktmärken för lämpliga nivåer i överensstämmelse med 
utvecklingstrappan fortsätter. 
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Det är viktigt att framhålla att dessa aktiviteter behöver fortgå kontinuerligt i ett 
förbund som har ambitioner att följa den internationella utvecklingen. 
 
Samlingar och träningsläger för barn och ungdomar 
 
I de träningsläger för barn och ungdomar, där SvFF är medarrangör, har 
utbildningstrappans principer gradvis implementerats. Ambitionen är att denna 
utveckling ska fortsätta. Träningslägerverksamheten riktad till den äldre 
ungdomsgruppen (kadetter och juniorer) kommer att utökas. Ambitionen är att SvFF 
ska erbjuda ett lämpligt antal träningsläger under året för utbildning, uppföljning och 
stöd i de enskilda fäktarnas utveckling.  
 
För de yngre fäktarna (MIN-ÄU) är ambitionen att uppmuntra enskilda föreningar, 
föreningar i samverkan eller SDF att skapa en struktur av samlingar/läger, där 
föreningarnas arbete med barns och ungdomars utveckling, så som den beskrivs i 
utvecklingstrappan, kan få ändamålsenligt stöd.   
 
Se vidare under Ungdomsverksamhet. 
 
Förankring för idrottsutveckling och utbildning 
 
Arbetet med utvecklingstrappan har skett i dialog med bl.a. förbundskapten 
vapenledare och tränare.  
 
Det är utomordentligt viktigt att utvecklingstrappan, utvecklingstrappans stödverktyg 
(övningar, träningsprogram, träningsdagböcker m.m.) och de olika utbildningarna 
förankras bland förtroendevalda i SDF och föreningar, hos tränare och direkt hos 
enskilda fäktare, bl.a. genom lägerverksamheten. 
 
Förbundets sportchef är operativt ansvarig för utvecklingstrappan.  
 
Förbundskaptenen och förbundets vapenledare är självklara ambassadörer i detta 
arbete. 
 
Speciellt viktigt är det att utvecklingstrappan genomsyrar fäktutbildningen på de 
gymnasier som har eller får förbundets godkännande för nationell idrottsutbildning 
(NIU). 
 
Ett antal samlingar med vapenledare och tränare kommer att ske under året för att 
förankra utvecklingstrappan och utbildningarna. Ansvariga för detta är förbundets 
sportchef och landslagsledningen. 
 
Förbundsstyrelsen förväntar sig att tränarna utan undantag deltar i dessa samlingar. 
 

Utbildning 
 
Det finns inom svensk fäktning idag ett omfattande behov av en förstärkt 
utbildningsverksamhet. Vi behöver fler instruktörer, vi behöver vidareutbilda de 
instruktörer som är verksamma i föreningarna, och vi behöver ge andra ledare bättre 
grund och verktyg för att stärka och utveckla föreningsverksamheten. SvFF:s 
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utbildningsinsatser måste samtidigt anpassas för att ge stödja de ambitioner som 
återspeglas i utvecklingstrappan. 
 
Grundkurs för fäktledare 
 
Under verksamhetsåret 2010-11 utvecklades i samarbete med SISU 
lärgruppsutbildningen Grundkurs för fäktledare, GRUFF.  
 
GRUFF är tänkt att vara en gemsam utgångspunkt för allt vidare ledarengagemang 
inom svensk fäktning. Ett centralt tema är att diskutera hur barn- och 
ungdomsverksamheten bör vara uppbyggd i en förening för att förutsättningar ska 
finnas för att utvecklingstrappan ska kunna förverkligas.  
 
Ambitionen är att uppmuntra en bred förståelse för ”hur fäktsporten fungerar” för 
dem som är helt nya inom fäktningen, samtidigt som ämnena behandlas på ett sådant 
sätt, att även de som funnits länge inom fäktningen kan finna intressanta och 
engagerande perspektiv. Tillsammans med SISU:s kurs Plattformen bildar 
utbildningen en helhet som är väl avpassad för barn och ungdomsledare inom 
fäktsporten. 
 
SvFF uppmuntrar arrangemang av Grundkurs för fäktledare bland annat genom 
föreningsstöd från Idrottslyftet. Ambitionen är att minst 100 personer ska genomgå 
utbildningen under det första året.  
 
Instruktörsutbildning 
 
Under verksamhetsåret 2010-11 fastställdes en ny och mer ambitiös utbildningsplan 
för blivande instruktörer. Grundtanken är att för att vara en bra instruktör måste 
man också vara en bra ledare. 
 
GRUFF och SISU-kursen Plattformen är därför förkunskapskrav för instruktörskurs 
steg 1. Före steg 2 ska eleven också genomgå Grundläggande tränarutbildning (GTU) 
i SISU:s regi. 
 
I utbildningsplanen finns också SISU:s kurs ”Idrottens förenigslära1”. 
 
Det är viktigt att Svenska Fäktförbundet kontinuerligt följer upp vilka 
instruktörselever som genomgått vilka delar i utbildningsplanen. 
 
Under sommaren 2012 planerar SvFF en steg 1- och en steg 2-utbildning. Den nya 
steg 1-kurs som utvecklades under 2011 och genomfördes på försök under 2011 
kommer med mindre förbättringar att fastställas i SvFF:s utbildningsplan. En steg 2 -
kurs utvecklas med samma pedagogiska och innehållsliga ambitioner.   
Under sommaren 2012 genomförs både en steg 1- och en steg 2-kurs. Ambitionen är 
att en steg 3-kurs ska genomföras under 2013. 
 
Det är viktigt att framhålla, att svensk fäktning fortfarande befinner sig långt från att 
kunna genomföra högt kvalificerade utbildningar. Strategin är att successivt utveckla 
utbildningssystemet, med början i det mest grundläggande, med målet att i den takt 
det är möjligt skapa en bas av högkvalitativa utbildningar för barn- och 
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ungdomsfäktning och instruktörer med en solid grundutbildning. Några kommer 
förhoppningsvis att ha ambitioner att bli professionella fäktinstruktörer.  
 
Under nuvarande förhållanden ger SvFF ett begränsat stöd till dem som deltar i 
fördjupade instruktörsstudier utomlands. 
 
Ambitionen är att genomföra ett brett samråd med Fäktsverige om 
instruktörsutbildningarna under verksamhetsåret. 
 
Föreningarnas utvecklingsambitioner och samverkan med SISU 
 
Många föreningar inom svensk fäktning har höga ambitioner att utvecklas. För att 
målen ska kunna förverkligas behövs satsningar på utbildning och utveckling. 
Fäktinstruktörer är det tydligaste exemplet. Men för att en fäktklubb ska kunna 
fungera, behövs en rad verksamheter med engagerade ansvariga som har tillräcklig 
kompetens att lösa de uppgifter man ställs inför.  
 
Svenska Fäktförbundet bör stödja ett strukturerat och långsiktigt arbete i 
föreningarna med kompetensutveckling och utvecklingsinsatser. Den enskilda 
föreningen behöver en genomtänkt utbildningsplan med distriktsdomarutbildning, 
Grundkurs för fäktledare, instruktörsutbildning samt SISU:s utbildningsutbud för 
ledar- och föreningsutveckling som grundbultar. 
 
SISU Idrottsutbildarna har kompetens och resurser för att stödja föreningarna i detta 
arbete med SvFF:s utbildningsplan som grund. Ett visst föreningsstöd från 
Idrottslyftet beviljas de föreningar som gör ett genomtänkt arbete med sin 
utbildningsplan. 
 
För föreningarna finns det flera positiva effekter i ett bra samarbete med SISU-
distriktet. SvFF har som mål att samtliga föreningar ska ha redovisat SISU-aktiviteter 
under verksamhetsåret med hjälp av utbildningsmodulen i IdrottOnline Klubb.  
Endast projekt som innehåller SISU-berättigade aktiviteter, som redovisas på detta 
sätt, kommer att beviljas föreningsstöd från Idrottslyftet under år 5. 
 

Fäktgymnasiet och regionala gymnasier   
 
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
 
Fr. o m. läsåret 2011/2012 tillämpas den nya gymnasiereformen, Gy11. Gy11 
innehåller betydande förändringar för idrottsutbildningarna. Ämnet Specialidrott får 
numera endast läsas på regionala idrottsgymnasier med nationellt godkända 
idrottsutbildningar, s.k. NIU.  
 
Svenska Fäktförbundet godkänner den idrottsliga kvalitén i verksamheten, och 
Skolverket beslutar om tillstånd för ett NIU.  Målsättningen med NIU är att 
ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad träning med studier på gymnasienivå. 
För ett godkännande krävs först och främst att utbildningen har en tydlig 
elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med en fäktklubb på orten. Därutöver 
krävs att de kriterier som har beslutats av Svenska Fäktförbundets styrelse.  
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För närvarande har två NIU med fäktning som inriktning startat, båda i Malmö (det 
kommunala idrottsgymnasiet samt Procivitas friskola).  
 
Tillstånd för NIU-fäktning finns också i Jönköping och Visby men här har 
verksamheten av olika skäl inte påbörjats. Ansökan om NIU-fäktning har nu 
inkommit också från Uppsala. 
 
Förbundet kommer att stödja alla initiativ till NIU, förutsatt att uppsatta kriterier för 
verksamheten uppfylls.  Under verksamhetsåret ska förbundsstyrelsen utveckla 
former för ett framtida samarbete med de kommuner och föreningar som får tillstånd 
att driva ett NIU. 
 
Fäktgymnasiet i Karlskrona 
 
Fäktgymnasiet i Karlskrona, som är ett Riksidrottsgymnasium, är under avveckling 
sedan RF inte förlängt tillståndet för denna verksamhet.  Så länge där finns elever 
som kommit in på utbildningen på s.k. riksintag, bibehåller skolan sin status som 
riksidrottsgymnasium.  
 
Då verksamheten vid FÄG håller en erkänt mycket hög kvalitet kommer SvFF även 
fortsättningsvis att stödja verksamheten där.   
 
Att välja gymnasieskola – ett viktigt val 
 
Att välja gymnasieskola är ett utomordentligt viktigt val för ungdomar och föräldrar. 
Det är naturligt att bedöma och jämföra bl.a. olika skolors utbud av linjer och 
lärarnas kvalitet i de mest skiftande skolämnen. 
 
Svenska Fäktförbundet gör inga sådana allmänna bedömningar, innan ett 
gymnasium rekommenderas till nationellt godkänd idrottsutbildning. De 
bedömningarna får elever och föräldrar ta ansvar för. Förbundet gör däremot en 
bedömning av de idrottsliga förutsättningarna. 
 
Stor möjlighet i storstadsregionerna 
 
För närvarande saknas gymnasier med nationellt godkänd fäktutbildning i de två 
storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Inte heller finns några initiativ från 
olika skolor om en dialog med Svenska Fäktförbundet. 
 
Med det stora underlag av unga fäktare som finns i de båda regionerna vill 
förbundsstyrelsen tillsammans med Göteborgs Fäktklubb och Stockholms 
Fäktförbund ta initiativ för att starta en dialog om möjligheterna i de båda 
regionerna. 
 

 

 

 



13 (28) 
2011-10-05 

Ungdomsverksamhet  

Avsnittet om ungdomsfäktningen i programmet ”Fäktningen inför framtiden” är 
utgångspunkten för utvecklingen av ungdomsverksamheten. Där sägs bl.a. 
 
”Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete ska vara att skapa förutsättningar för 

att få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska 

seniorfäktare i världsklass”. 

Antalet ungdomsfäktare 
 
Följande licensstatistik visar en minskning för ungdomsfäktningen mellan de två 
senaste verksamhetsåren. Denna minskning kan härledas nästan helt till 
miniorklassen, som inte ingår i Masters. 
 
Klass Damer Herrar Totalt Skillnad 

 09-10 10-11 09-10 10-11 09-10 10-11  
Junior 40 35 50 53 90 88 – 2 
Kadett 34 37 89 97 123 134 11 
Äldre ungdom 46 45 126 119 172 164 – 8 
Yngre ungdom 35 42 110 124 145 166 21 
Minior 18 7 63 28 81 35 – 46 
Totalt 173 166 438 421 611 587 – 24 
Andel damer (%)     28 28  
 
Statistiken är oroande mot bakgrund av Svenska Fäktförbundets positiva utveckling 
under senare år.  
 
Förbundsmötet 2010 beslutade om följande nyckeltal för 2014: 
 
Mål 
 

2000 2009 2014  

Antal medlemmar 
 

2 900 4 200 5 000  

Antal licenser 
 

323 829 1 000  

Lokalt aktivitetsstöd 
antalet deltagartillfällen 
antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
77 942 
9 629 

 
100 000 
11 500 

 

En förutsättning för att antalet medlemmar, licenser, deltagartillfällen och 
sammankomster för det lokala aktivitetsstödet ska kunna öka är att antalet fäktande 
ungdomar ökar genom att flera ungdomar kommer till föreningarna, och att allt fler 
stannar högre upp i åldrarna. Det är också viktigt ur jämställdhetssynpunkt, att 
andelen flickor ökar. 
 
Nyckeln till fler licenser bland barn och ungdomar är också lokala eller regionala 
tävlingar. Det är inte rimligt i minioråldern och för yngre ungdom, att fäktarna ska 
behöva åka långt för att få vara med på sin första tävling. 
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Denna statistik kommer att följas upp de närmaste åren. Det är angeläget att öka 
antalet ungdomsfäktare, inte minst mot bakgrund av de mål Svenska Fäktförbundet 
har för 2014. 
 
Styrelsen kommer under det kommande verksamhetsåret att initiera en diskussion 
om hur antalet ungdomar kan öka och behållas inom fäktningen allt längre upp i 
åldrarna. Ambitionen är att få till stånd ett samarbete med någon högskola t.ex. GIH 
för att undersöka varför unga fäktare slutar och vad som bör göras för att få dem att 
fortsätta längre inom fäktsporten.  En ansökan om särskilt stimulansbidrag för detta 
ändamål har lämnats till RF den 30 september 2011. 
 
Masters 
 
Efter enkäter och genomförd verksamhetskonferens samt arbete i Mastersgruppen 
kommer nu de beslutade förändringarna att tillämpas under säsongen 2011-2012. 
 
De aktuella förändringarna är följande: 
 

 Antalet deltävlingar har reducerats med två till tre i junior- och kadettklasser på 
värja och florett. 

 Ett antal tävlingar genomförs vid annan tidpunkt än tidigare. 

 Antalet sabeltävlingar har utökats i juniorklassen, och huvuddelen genomförs i 
eller nära Stockholm.  

 Tävlingsformen ska normalt omfatta två pouleomgångar följda av 
direkteliminering, som kan avgöras med repechage.  

 I pouleomgångarna ska alla deltagare garanteras minst åtta poulematcher och alla 
går vidare till direktelimineringen.  

 Poängsammandragen är "rullande" över säsongerna. 
 
Arbetet med att ständigt förbättra, förändra och utveckla Mastersserien kommer att 
fortsätta inför kommande säsong 2012-2013. Utgångspunkten, precis som tidigare, är 
att serien ska vara attraktiv både för eliten och för mindre erfarna fäktare.  
 
Läger 
 
I avsikt att på bredden, direkt till fäktarna, sprida intentionerna i 
"utvecklingstrappan" genomförs, ev. i samarbete med distrikt eller förening, minst tre 
centrala läger för kadetter och juniorer.  
 
Lägren arrangeras i Hällevik i augusti 2011, i Roslagsbro i oktober – november 2011 
och i Karlskrona i januari 2012. 
 
Dessutom genomförs ett läger för ungdomar på Gotland i juni 2012. 
 
Läger genomförs också i augusti och oktober 2012. 
 
Stöd från Idrottslyftet kommer att underlätta arrangerandet av lokala/regionala läger 
för barn och ungdomar upp till äldre ungdom. 
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Övrigt 
 
Ambitionen kvarstår att utveckla mera regionala tävlingar och därmed utveckla 
ungdomsverksamheten ytterligare. 
 
Fair Play-priset 
 
Priset för den gångna säsongen 2010-2011 kommer att delas ut under hösten 2011 i 
samband med en Masterstävling. Nomineringar har kommit in. 
 

Rullstolsfäktning   
 
Planerna för verksamheten under 2010 – 2011 har inte genomförts, som redovisas i 
verksamhetsberättelsen. Initiativ tas för att genomföra dessa under 2011 – 2012.  
 
Det betyder bl.a. att i samråd med C4 Fäktklubb pröva möjligheten att, med stöd från 
kommunerna Kristianstad och Hässleholm samt från Skånes Idrottsförbund 
(Idrottslyftets anläggningsmedel), bredda verksamheten med rullstolsfäktning i C 4 
samt försöka bilda en ny förening i Hässleholm. 
 

Domare     

Utbildning 
 
Distriktsdomarkurser/examineringar 
 
Domarkommissionen kommer att fortsatt verka för att klubbarna/distrikten 
genomför kurser i första hand på florett och sabel. Det är också angeläget, att 
domarkandidater tar licens på mer än ett vapen, samt att fler kvinnor tar del i 
domarverksamheten.  
 
För underlättande av arrangemang av distriktsdomarkurser har anvisningarna för 
sådan verksamhet förbättrats.  
 
Det är av vikt att distrikten/klubbarna skickar sina distriktsdomarkandidater väl 
förberedda till domarkurserna (se ”Bedömningskvalitet” nedan). 
 
Förbundsdomarexamen  
 
Antalet tillfällen för examinering till förbundsdomare utökas till två. Utöver Lag-SM 
blir även seniorernas individuella SM ett sådant tillfälle.  Domarkommissionen 
kommer även fortsättningsvis att gallra bland förbundsdomarkandidaterna och att 
scouta efter lämpliga sådana.   
 
FIE-examinering  
 
Det är av stor vikt att prioritering av kandidater, som avser att examineras på mer än 
ett vapen, fortsätter. Ett andra steg i prioriteringen är ambitioner att följa med 
svenska fäktare till internationella tävlingar. Det är angeläget att antalet kvinnor ökar 
inom denna verksamhet.  
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Domarseminarium 
 
Elitdomarseminariet, som arrangeras under Vigor Challenge, är nu permanentat och 
för deltagarna högmeriterande. Seminariet har gett goda resultat vad gäller 
gemensam bedömningspolicy, utbyte av erfarenheter och en god gemenskap hos våra 
domare.   
 
Liknande seminarium kommer att arrangeras i samband med någon florettävling 
under året. 
 
Månadsbrev 
 
Domarkommissionen kommer även fortsättningsvis att digitalt publicera Domar-
Nytt till domarna varannan månad.  
 
Bedömningskvalitet 
 
Bedömningskvaliteten bör höjas ytterligare under säsongen. Våra inhemska tävlingar 
blir allt bättre arrangerade, vilket påverkar och inspirerar våra domare till bra 
prestationer.   
 
Kraven för godkänt i den praktiska examinationen höjs från och med hösten 2011 för 
såväl distriktsdomare som för förbundsdomare. 
 
Svenska FIE-domare ska också i fortsättningen beredas möjlighet att verka utanför 
Sverige. Vapenledarna har ett delansvar för att samarbetet med utsedda domare 
fungerar. Rutinerna kommer att skärpas, så att domarna garanteras ersättning för 
sina kostnader.  
 
Domarsystemet  
 
För att anpassa Domarsystemet till System Ophardt 0ch TB gäller fr.o.m. 
säsongsstart följande: 
 
Domare som i tävling fullgör domaruppdrag, men ej är anmäld via System Ophardt 
då så krävs, blir ej noterad för aktivitet i tävlingen ifråga.  Upprätthållande av 
domarlicens kan komma att påverkas. 

Tävlingsarrangör kan till egen tävling ansvara för upplägg på System Ophardt av 
domare som saknar klubbtillhörighet eller är direktengagerade av tävlingsledningen. 
Även Domarkommissionen kan vara behjälplig med sådan anmälan. 

Domarregistret  
 
I det svenska domarregistret återfinns ett antal domare som uppvisar ringa eller 
ingen aktivitet. Ett problem som uppstår är att ett flertal av dessa har titeln ”Nordisk 
Domare” och således faller utanför domarsystemet.  
 
Svenska Fäktförbundets styrelse har på domarkommissionens initiativ lämnat en 
proposition till Nordiska Fäktunionen med begäran om att de nationella förbunden 
efter eget val ska kunna göra om beteckningen på sina nordiska domare till nationella 
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domare. Om propositionen bifalls, vilket kommer att redovisas vid förbundsmötet, 
kommer Domarkommissionen att omedelbart verkställa detta beslut.  
 
Kostnadsfri domarlicens 
 
Förbundsmötet 2009 beslutade att införa en obligatorisk registrering av domarlicens 
i förbundets tävlingsadministrativa system fr.o.m. säsongstarten 2010/2011. 
 
Samtidigt beslutade förbundsmötet att varje sådan domarlicens skulle beläggas med 
en avgift, vars storlek skulle fastställas av Svenska Fäktförbundets styrelse, på förslag 
av domarkommissionen. Förbundsmötet 2009 beslutade, slutligen, att domarna 
skulle slippa betala avgift för domarlicensen under säsongen 2010/2011. 
 
Till förbundsmötet 2010 lämnade styrelsen ett förslag om att domarlicensen skulle bli 
kostnadsfri också i framtiden. Det blev också förbundsmötets beslut. 
 

Landslagsverksamheten 

Till grund för verksamheten under det kommande året ligger styrelsens prioriteringar 
sedan tidigare:  
 

 Att ge stöd till värjdamerna för en internationellt konkurrenskraftig satsning. 
 

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

 

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

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

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

 

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

 
Värjdamernas satsning mot OS i London att vara den enskilt viktigaste och mest 
framträdande uppgiften för landslagsledningen under året. Laget har visat en del 
goda resultat, men för att ett OS-deltagande ska bli verklighet återstår mycket hårt 
arbete. En hel del tur behövs också för kvalificering till OS. 
 
En lyckad satsning mot OS i London förutsätter starkt stöd från SOK. 
 
Kvalificering till OS i London är av central betydelse. Men de långsiktiga målen får 
inte förbises. Landslagsledningen kommer under året att presentera en plan med 
konkreta förslag om hur landslagsverksamheten både för florett och värja samt för 
båda könen ska byggas på såväl kort som lång sikt.  
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I arbetet med uppbyggnad inför framtiden kommer den nu framtagna 
utvecklingstrappan att ha en central roll.  
 
Under det senaste verksamhetsåret har vissa oklarheter rått om administrationen 
runt landslagen och vapenledarnas roll. Sådana oklarheter måste omedelbart klaras 
ut. 
 
Samarbetet mellan landslagsledningen och domarkommissionen måste ytterligare 
förbättras, så att Sverige kan ställa upp med domare vid internationella tävlingar i 
den omfattning som internationella regler kräver. 
 

Sabel      

 
Sabelfäktare i alla åldrar ska ges möjlighet till utveckling vid nationella träningsläger 
och ett flertal nationella tävlingar. Det nordiska samarbetet, med Nordic Sabre 
Center på Island som bas, fortsätter. Satsningar på sabelklasserna i ungdomscupen 
Masters ska ske. 
 
Under verksamhetsåret planeras: 
 
Svenskt deltagande vid nordiska tränings-, instruktörs- och domarläger. 
Nationella träningsläger. 
5-6 nationella tävlingar inklusive en svensk VC-satellit (Coupe du Nord). 
Sabelklasserna Junior och Äldre ungdom i ungdomstävlingen Masters. 
 
Tävlingsmässigt är målet för senior- och juniorfäktarna deltagande på VC-satelliter 
samt VC.  
 
NM i Reykjavik samt SM är de viktigaste tävlingarna under VC-nivå. 
 

Veteranfäktning    

Målen för veteranverksamheten 2011 – 2012 är följande: 
 
Fortsätta att öka antalet fäktare i veteranålder. 
 
Det gäller såväl att locka nya medlemmar som att få före detta fäktare att återkomma 
till sin sport. Detta ska göras med bl. a uppsökande verksamhet. 
 
Få ett ännu högre deltagarantal i framför allt svenska veterantävlingar, d.v.s. SM och 
Ystad International.  
 
Det finns nu många fäktare i åldern 40+ som endast fäktar i seniorklassen, trots att 
också veteranklass erbjuds i SM. Om även dessa fäktare deltog i veteranklass skulle 
kvaliteten och statusen höjas på dessa tävlingar och förhoppningsvis bli än mer 
sporrande. 
 
Få så pass högt deltagarantal att SM kan hållas också i klasserna damvärja och 
herrflorett 40-49.  
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Intresse för detta finns, vi har bara ännu inte lyckats samla alla på samma plats 
samma helg. 
 
Delta med både herr- och damlag värja i lag-EM i Kalmar 16 – 20 maj 2012.  
 
Det bör finnas goda möjligheter för i första hand herrarna att vinna en medalj.   
Svenska Fäktförbundet arrangerar lag-EM för veteraner den 16 – 20 maj 2012. 
Arrangemanget genomförs praktiskt av Kalmar Fäktklubb. 
 
Fortsätta arbetet med ev. uttagningskriterier för mästerskap. 
 
Antalet deltagare i framför allt klasserna värja 40-49 respektive 50-59 år har ökat, 
varför det inom en inte alltför lång framtid troligen kommer att finnas behov för det. 
 

Challenge Bernadotte och andra internationella tävlingar 

Vigor Challenge, Coupe du Nord och SAF-pokalen arrangeras under 2012. 
 
Sverige har fått möjlighet att återigen arrangera GP-tävlingen Challenge Bernadotte 
den 12 – 13 maj 2012. Tävlingen blir ett av många inslag i Stockholms firande av OS 
2012. 
 
Arbetet med att engagera sponsorer och samarbetspartners pågår under september – 
oktober och början av november. Stockholm Visitors Board har beslutat att ge stöd 
med 150 000 kronor också till 2012 års tävling.  
 
Senast den 12 november måste förbundsstyrelsen fatta ett beslut om att arrangera 
tävlingen. Om tävlingen inställs senare än detta datum drabbas Svenska 
Fäktförbundet av böter på 10 000 CHF (ca 80 000 kronor) samt ersättning till de 
fäktare som har betalat biljetter. Tävlingen kommer också att gå till en annan 
organisatör året därefter. 
   

Jämlikhet och jämställdhet   

Svensk idrotts mål för jämställdhetsarbetet 
 
RF-stämman på våren 2011 antog mål för jämställdhetsarbetet inom den svenska 
idrottsrörelsen. Här nedan följer en sammanfattning av målen. 
 
Övergripande mål 
 
Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla 
områden. 
Mål 
 
Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott. Det kräver att 
kvinnors och mäns idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att 
resurser fördelas rättvist.  
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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 vi i våra beslutande organ bör ha minst 40 % av respektive kön.  
 
Så är inte fallet idag.  
 
Under 2010 -11 var andelen kvinnor i förbundsstyrelsen, inkl. suppleanter, 27 % efter 
att tidigare ha varit uppe i 40 %.  
 
En jämnare könsfördelning i Svenska Fäktförbundets styrelse underlättas, om 
kvinnor i ännu större utsträckning kommer med som styrelseledamöter, inkl. 
ordförande, i föreningarna. Det är föreningarnas styrelser som är den naturliga 
rekryteringsgrunden för förbundets styrelseledamöter. 
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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. 
 
Svenska Fäktförbundet satsar för närvarande, tillsammans med SOK, störst resurser 
på kvinnor. Detta är en direkt följd av hur de internationella framgångarna har varit 
under de senaste åren.  
 
Bland de aktiva är idag andelen män betydligt högre än andelen kvinnor. Det gäller 
barn och ungdomar, där andelen flickor är 28 procent (Se sid. 13). Kvinnor har löst 
218 licenser av det totala antalet 828 säsongen 2010 – 2011 (26 procent). Samtidigt 
är fäktning en utmärkt sport för alla, oavsett kön eller ålder. Klubbarna bör därför 
aktivt arbeta med att försöka få en jämnare fördelning mellan könen och stimulera 
såväl män som kvinnor likvärdigt.  
 
Bland fäkttränarna är den manliga dominansen stark. Ökad vikt måste läggas på att 
rekrytera kvinnor till Svenska Fäktförbundets utbildningar. Styrelsen kommer under 
året att överväga subventionering av kursavgifter m.m. för kvinnliga deltagare. 
 

Antidoping     
 
Antidopingprogrammet revideras under året. Revideringen görs i samråd med de 
antidopingansvariga på RF. 
 
Därefter sker en bred information om bl.a. ”röda listan” och vilka naturläkemedel 
som klassas som dopingpreparat. En bra arena för denna information är Ungdoms-
SM. 
 
En informationsinsats görs också, tillsammans med landslagsledningen, bland 
landslagsfäktarna. Speciell betoning görs till den målgruppen av skyldigheten att till 
RF anmäla var man befinner sig.  
 
Standardinformation om hur dopingkontroller kan gå till produceras och delas ut till 
klubbar som bl.a. arrangerar SM och andra större tävlingar. 
 
Förbundsstyrelsen vill också rekommendera föreningarna att tillsammans med SISU 
genomföra utbildning i dessa frågor. Det är bland de många unga fäktarna som risken 
är störst för s.k. misstagsdopning, bl.a. med naturläkemedel. 
 

Internationellt engagemang    

Under verksamhetsåret 2011 – 2012 har styrelsen för avsikt att Svenska 
Fäktförbundet ska vara representerat vid följande internationella kongresser: 
 
Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Sheffield den 16 juli 2011 
Nordiska Fäktunionens kongress i Riga den 23 september 2011 
Internationella Fäktförbundets kongress i Philadelphia den 3 – 4 december 2011 
Europeiska Veteranfäktkommitténs kongress i Kalmar den 16 maj 2012  
Europeiska Fäktkonfederationens kongress i Legnano sommaren 2012 
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I syfte att inspirera nya ledare inom internationell fäktning genomförde Europeiska 
Fäktkonfederationen ett volontärprogram i samband med EM i Sheffield den 14 – 19 
juli. Förbundet stöttade detta initiativ genom att bevilja en svensk deltagare ett 
stipendium på 4000 kr från budgeten för den internationella verksamheten. 
 
Fyra andra svenska deltagare från Challenge Bernadotte-organisationen medverkade 
också i volontärprogrammet på egen bekostnad. 
 
Förbundet har sökt och fått beviljat internationellt stimulansbidrag av RF för att 
styrelse ska genomföra en studieresa till VM i Catania 2011. Förbundet har fått RF:s 
internationella stimulansbidrag för liknande studieresor i samband med VM i 
Lissabon 2002 och VM i Turin 2006. Detta har varit mycket lyckade studieresor. 
Syftet med studieresan till VM i Catania är att styrelsen ska få ökad kunskap om och 
förståelse för den internationella fäktvärlden, studera våra bästa svenska fäktare och 
ledare på plats i mötet med den yppersta världseliten samt knyta internationella 
kontakter. 
 
Den 30 september 2011 lämnade lämnades en ansökan om särskilt stimulansbidrag 
in till RF. Avsikten är att försöka förbättra jämställdheten i de internationella 
organen genom att bl.a. få stöd för att utvidga de svenska delegationerna vid 
internationella och nordiska kongresser, så att kvalificerade svenska kvinnor får en 
chans att presentera sig. 
 
Den 16 maj 2012 kommer Förbundet att vara värd för den Europeiska 
Veteranfäktkommitténs kongress. Kongressen kommer att genomföras i Kalmar i 
samband med att Lag-EM för veteraner genomförs i Kalmar den 16 – 20 maj 2012. 
 
RF:s internationella stimulansbidrag ingår från och med 2012 i RF:s nya 
stimulansbidrag som utgår för: 
 
Kompensation till fleridrottsförbunden samt de SF som missgynnas under 
övergångstiden när RF:s nya fördelningsmodell införs. 
Kvalitativ utveckling av olika aktiviteter som SF genomför inom ramen för 
idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill. 
Internationellt utvecklingsarbete. 
 
Styrelsen kommer att ansöka om stimulansbidrag för 2012 men för vilket ändamål 
och i vilket syfte kommer styrelsen att besluta om under hösten 2011. 
 
Utöver de ovan nämnda aktiviteterna kommer styrelsen att bevaka och driva viktiga 
internationella frågor. 
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Ökad självfinansiering    

Verksamhetsplanen för 2010 – 2011 innehåller följande formulering: 
 
”Det är naturligt att låta ett speciellt sponsorföretag med omfattande kundregister, 
stark ställning och gott rykte få använda varumärket ”Svensk fäktning” för att på 
så sätt öka intäkterna till förbundet.” 
 
Så skedde också genom att två företag, ett i Stockholm och ett i Göteborg, fick 
möjligheten att mot provision försöka engagera intresserade sponsorer. 
 
Några avslut kunde inte göras trots professionell bearbetning med kontaktlistor, 
genomarbetade säljsamtal m.m. En förklaring från företagen var, att engagemanget 
för 2011 redan var låst.  
 
Förbundsstyrelsen kommer under tidig höst 2011 att återigen bearbeta de kontakter 
som skapades hösten 2010. Provision till företag kommer att erbjudas. 
 

PR- och informationsverksamhet  

Pressbearbetning 
 
Under det kommande året bör mycket starkt fokus ligga på en strukturerad 
pressbearbetning och uppföljning. 
 
Svenska Fäktförbundet skapar genom detta en mer samlad dokumentation av 
verksamheten, som ständigt finns att tillgå för press och föreningar. Intresset för 
fäktsporten kan öka och bidra till framgång. 
 
Uppföljningen bör förbättras genom bl.a. utökat samarbete med ”My Newdesk” och 
Riksidrottsförbundets pressavdelning. 
 
En modell bör skapas för hur pressarbetet ska utföras dels för internationella 
tävlingar med svensk representation som t.ex. WC tävlingar, dels för inhemska 
tävlingar som SM-tävlingar och Mastersserien. För de svenska tävlingarna betyder 
det, att tävlingsledningen snabbt måste rapportera resultat m.m. till pressansvarig. 
 
I arbetet ingår också att sprida information om förbundets allmänna 
ställningstaganden i bl.a. idrottspolitiska frågor. 
 
Inför de egna tävlingarna som Vigor Challenge, Challenge Bernadotte, Challenge 
Filliol och SAF pokalen måste information gå ut i förväg om plats, tid, om speciellt 
intressanta deltagare och förväntan på de svenska deltagarna. Detta görs i samråd 
mellan tävlingsledning och informationsansvarig. 
 
De sociala medierna kommer vara fortsatt viktiga och bygger på många individuella 
initiativ. Flera tävlingar har också sina Facebooksidor, bloggar och Twitter vilket 
uppmuntras från Fäktförbundets sida. 
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Hemsidan 
 
Under året kommer hemsidan att uppdateras och moderniseras.  
 
Nya funktioner kommer att tillföras. Delvis ny design införs.  
 

IT-stöd för licens- och tävlingsadministration 

IT-stödet för licens- och tävlingsadministration, från Ophardt, har nu varit i drift ca 
två år.  Projektet har fallit väl ut och systemet är nu väl etablerat inom Fäktsverige. 
Genom detta är det naturligt att utöka funktionaliteten. Under kommande 
verksamhetsår kommer nya funktioner att läggas till. 
 
Nationella rankinglistor kommer att hanteras i Ophardt Online fr.o.m. denna säsong. 
 
Uttagningslistor till EM och VM kommer även att vara där. 
 
Hantering av anmälningar till FIE- och EFC-tävlingar kommer att ske i Ophardt 
Online.  
 
Då fäktarna blir uttagna av vapenledare kommer hanteringen att skilja sig åt jämfört 
med den anmälningsrutin som används för Masters och andra öppna tävlingar. 
 
Kalenderfunktionen på fencing.se förbereds för att kunna samordnas med Ophardt 
Online fr.o.m. säsongen 2012-2013. 
 
Utvecklingen av systemet är möjlig bland annat genom de särskilda 
förbundsutvecklingspengar som erhållits från RF. För projektarbetet har Svenska 
Fäktförbundet anlitat kommunikationsbyrån AgoodId. AgoodId har utvecklat 
förbundets webbplats och kombinerar bred kompetens inom kommunikation, 
varumärkesstrategi, marknadsföring/reklam, Internet, grafisk design med en 
ingående kunskap om fäktsporten. 
 

Qrodo 

Svenska Fäktförbundet abonnerar på tjänsten Qrodo, som ger möjlighet att med 
enkla medel webutsända direkt från tävlingar.  
 
Video och rörliga bilder från tävlings- och träningsverksamhet är något som alltmer 
har kommit att användas även på tävlingar på lägre nivåer. Projektet kommer att 
genomföras i samarbete med Stockholms Fäktförbund och vid tävlingen S:t 
Erikscupen. 
 
Syftet med detta projekt är att rekrytera intresserade som vill arbeta med fäktningens 
webcasting och att utveckla sändningarnas kvalitet (grafik, kommentator, intervjuer 
m.m. ) 
 
Förhoppningen är att erfarenheter och lärdomar kommer att inspirera fler 
tävlingsarrangörer i Sverige. Projektet kan också som bieffekt förväntas underlätta 
videobevakningen av andra arrangemang i Sverige. 
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Belöningar 
 
Belöningsgruppen kommer också i fortsättningen att bereda inkomna förslag på 
utmärkelser från SDF, ombud fäktning och klubbar. Gruppen lämnar därefter sitt 
förslag till styrelsen för beslut. 
 
Belöningsgruppen kontrollerar även insända resultatförteckningar för att se vilka 
som är meriterade för Elitmärket – ”Stora Grabbars märke”. 
 
Belöningsgruppen fortsätter översynen/revideringen av gällande 
belöningsbestämmelser. 
 
Gruppen lämnar också förslag till RF på fäktledare som är meriterade för RF:s 
förtjänsttecken. Detta gäller endast ledare som tidigare fått Svenska Fäktförbundets 
högsta utmärkelse.  
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Budget  
- introduktion 
 
I verksamhetsplanens avsnitt om ekonomin skrev styrelsen följande om 
möjligheterna att göra en detaljerad och trovärdig budget: 
 
”Förutsättningarna för att göra en trovärdig budget för 2012 är minimala. RF har 
ännu inte beslutat hur stort SF-stöd och landslagsstöd som ska betalas ut. 
Överläggningar med SOK ska ske om det riktade elitstödet och Fäktförbundets 
möjligheter att få del av SOK:s sponsormedel under det viktiga OS-året 2012. 
 
Styrelsen måste därför noggrant pröva varje kostnad och, i takt med att besked 
lämnas om stöd från RF och SOK, anpassa budgeten efter detta”. 
 
Grundbidraget från RF och stöd från Idrottslyftet under 2011 har fördelats med 
hälften var på de båda halvåren. Vidare har Riktat stöd från RF och sponsormedel 
från SOK fördelats på så sätt, att medel har avsatts för verksamheter som är kvar att 
genomföra under hösten och som inte har förbrukats under våren och därmed inte 
heller har tagits upp i bokslutet för verksamhetsåret 2010 – 2011. Det riktade stöd 
som kallades Rest riktat stöd 2010, 100 000 kronor, förbrukades under våren 2011, 
som styrelsen redovisade i verksamhetsberättelsen. 
 
Det är styrelsens förhoppning att till förbundsmötet kunna redovisa en budget, som 
innehåller mer säkra intäkter för 2012. Det gäller framför allt grundbidraget från RF, 
stöd från Idrottslyftet och landslagsstödet från RF. 
 
Det finns inga förutsättningar för att vid förbundsmötet kunna ge säkert besked om 
stödet från SOK under 2012.  
 
Inför förbundsmötet kommer således styrelsen att presentera en budget, som blir 
något förändrad, vad gäller enskilda budgetposter, jämfört med den som finns i 
föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget. 
 
Styrelsens förslag 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta (även redovisat på sid. 3) 
 
att uttala, att det sammanlagda resultatet för hösten 2011 och verksamhetsåret 2012 

ska vara minst + 50 000 kronor som en inledning i arbetet med att återigen öka 
det egna kapitalet; 

 
att i övrigt bifalla styrelsens förslag till budget för hösten 2011 och för 2012. 
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Intäkter Budget Kostnader Budget 

BAS 
 

BAS 
 Grundbidrag Riksidrottsförbundet 1) 834 000 Kansli 5) 700 000 

Idrottslyftet 1) 327 000 Förvaltning 6) 75 000 

Föreningsavgifter 0 Styrelse & VU, årsmöte 80 000 

Utbildning 10 000 Utbildning 10 000 

Ungdom 50 000 Ungdom 50 000 

Sponsorer 2) 0 Media 40 000 

Övrigt; försäljning 10 000 Belöningar, övr. 6 000 

Räntenetto 5 000 Sponsorer 0 

  

Övr. kostnader 
avskrivningar 7 000 

Tävlingsverksamhet 
 

Övr. kostnad sålda varor 1 000 

Elitbidrag Riksidrottsförbundet och SOK 3) 500 000 
  - varav landslagsstöd, RF 250 000 Tävlingsverksamhet   

                           riktat stöd, RF 100 000 Medlemsförsäkring 15 000 

            SOK, sponsormedel 150 000 Kostnad tävlingslicenser 35 000 

Bidrag Svenska Spel Elit 0 
Internationella 
engagemang 60 000 

Licensavgifter 4) 250 000 Avgifter till int. förbund 5 000 

  
Domarkommissionen 15 000 

Projekt 
 

Sabel 5 000 

Stimulansprojekt RF (Catania) 95 000 LiTaS 7) 20 000 

Summa intäkter: 2 081 000 Veteranverksamhet 1 000 

    

  

Elitverksamhet SvFF 
8) 750 000 

  
Svenska Spel elit 0 

    

  
Tävlingar 9) 11 000 

    

  
Projekt   

  
Stimulansprojekt RF 95 000 

  
Förbundsutveckling 90 000 

  
Summa kostnader: 2 071 000 

  
Resultat: 10 000 

 
1) Idrottslyftet = Idrottslyftet administration/verksamhetsstöd 91 000 kr och Idrottslyftet förbundsutveckling 236 000 kr.      

Hälften av det årliga stödet, precis som grundbidraget. 
2)Redovisas för respektive aktivitet. Sponsorstödet till Challenge Bernadotte 2011 var 305 000 kronor. 
3) Elitbidrag = RF Landslagsstöd 250 000 kr, RF Riktat stöd Elit 100 000 kr och SOK sponsormedel 150 000 kr 
4) Licensavgifter = svensk tävlingslicens resp. FIE-licens 
5) Kansli = lön och omkostnader kanslichef resp. sportchef, lokalhyror, IT-kostnader m.m. 
6) Förvaltning = revisorskostnader, IT-kostnader LiTaS (betalningssystem o.dyl.) 
7) LiTaS är licens- och tävlingsadministrativt system 
8) Elitverksamhet = lön och omkostnader förbundskapten, SOK toppsatsning, Värja: Damer, Herrar, Juniorer, Kadetter, Florett, 

Ledarkostnad mästerskap, Domarkostnad elit, Utmanarsatsning, Talangpott, Elittränarseminarium, Övrig 
landslagsverksamhet, Periodisering 2012 (200 000 kr), Fäktgymnasiet (35 000 kr), Sport Campus Sweden (0 kr) 

9) Tävlingar = mästerskapsmedaljer 6 000 kr och Masters 5 000 kr. 
 

Svenska Fäktförbundet 

Budget hösten 2011 

fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2011-12-31 
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Intäkter Budget Kostnader Budget 

BAS 
 

BAS 
 Grundbidrag Riksidrottsförbundet 1) 1 668 000 Kansli 5) 1 400 000 

Idrottslyftet 1) 663 000 Förvaltning 6) 170 000 

Föreningsavgifter 50 000 Styrelse & VU, årsmöte 120 000 

Utbildning 20 000 Utbildning 20 000 

Ungdom 150 000 Ungdom 150 000 

Sponsorer 2) 0 Media 50 000 

Övrigt; försäljning 28 000 Belöningar, övr. 8 000 

Räntenetto 9 000 Sponsorer 0 

  
Övr. kostnader avskrivningar 14 000 

Tävlingsverksamhet 
 

Övr. kostnad sålda varor 20 000 

Elitbidrag Riksidrottsförbundet och SOK 3) 1 500 000 
  - varav landslagsstöd, RF 500 000 Tävlingsverksamhet   

riktat stöd, RF 500 000 Medlemsförsäkring 30 000 

SOK. sponsormedel 500 000 Kostnad tävlingslicenser 56 000 

Bidrag Svenska Spel Elit 75 000 Internationella engagemang 50 000 

Periodiserat 2011 200 000 Avgifter till int. förbund 5 000 

Licensavgifter 4) 275 000 Domarkommissionen 30 000 

  
Sabel 10 000 

Projekt 
 

LiTaS 40 000 

Stimulansprojekt RF 140 000 Veteranverksamhet 11 000 

Summa intäkter: 4 778 000 
  

  
Elitverksamhet SvFF 7) 2 100 000 

  
Svenska spel elit 75 000 

    

  
Tävlingar 8) 73 000 

    

  
Projekt   

  
Stimulansprojekt RF 140 000 

  
Förbundsutveckling 166 000 

  
Summa kostnader: 4 738 000 

  
Resultat: 40 000 

 
1) Idrottslyftet = Idrottslyftet administration/verksamhetsstöd 183 000 kr och Idrottslyftet förbundsutveckling 480 000 kr. 
2) Redovisas för respektive aktivitet, t.ex. Challenge Bernadotte 
3) Under helåret 2011 betalades landslagsstöd 500 000 kr, riktat stöd från RF 600 000 kr (varav 100 000 kr ”Rest från 2010”) 

och sponsormedel, SOK, 400 000 kr. 
4) Licensavgifter = svensk tävlingslicens resp. FIE-licens 
5) Kansli = lön och omkostnader kanslichef resp. sportchef, lokalhyror, IT-kostnader m.m. 
6) Förvaltning = revisorskostnader, IT-kostnader LiTaS (betalningssystem o.dyl.) 
7) Elitverksamhet = lön och omkostnader förbundskapten, SOK toppsatsning, Värja: Damer, Herrar, Juniorer, Kadetter, Florett, 

Ledarkostnad mästerskap, Domarkostnad elit, Utmanarsatsning, Talangpott, Elittränarseminarium, Övrig 
landslagsverksamhet, Fäktgymnasiet (75 000 kr), Sport Campus Sweden (25 000 kr). 

8) Tävlingar = VC Challenge Bernadotte Stockholm GP 0 kr, JVC VIGOR Challenge 0 kr, Coupe du Nord 1 000 kr, Lag-EM 
veteraner 0 kr, Dopingkontroller (ChB, Vigor, SAF, CdN) 50 000 kr, mästerskapsmedaljer 12 000 kr och Masters 10 000 kr 

 
 
 

Svenska Fäktförbundet 

Budget 2012 

fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-12-31 


