
Möte	  ”Säkerhetsgruppen”	  2015-‐06-‐15,	  via	  telefon	  
	  
	  
Stefan	  Clausen,	  ordf	  
Orvar	  Jönsson	  
Pierre	  Thullberg	  
Sten	  Wessman	  
	  
Frånvarande:	  Mattias	  Edlund	  
	  
	  

1. Mötet	  inleddes	  med	  en	  diskussion	  om	  vilka	  frågor	  som	  bör	  ställas	  och	  vilka	  
frågor	  gruppen	  ska	  arbeta	  med.	  Följande	  frågeställningar	  identifierades:	  

a. Borde	  vi	  ha	  krav	  på	  enbart	  FIE-‐homologerade	  klingar	  på	  florett	  och	  värja?	  
b. Borde	  vi	  ha	  krav	  på	  endast	  FIE-‐homologerade	  kläder	  även	  under	  

kadettklassen,	  eventuellt	  för	  alla?	  
c. Borde	  SvFF	  ha	  allmänna	  säkerhetsrekommendationer	  för	  fäktsalar	  och	  

tävlingsplatser?	  
	  

2. Klingor	  
Sten	  gör	  en	  studie	  av	  avbrutna	  klingor	  (ihopsamlade	  från	  klubbverkstäder	  i	  
Stockholmsområdet)	  för	  att	  kartlägga	  om	  det	  går	  att	  enkelt	  dra	  slutsatser	  om	  
brottställe	  och	  brottyta	  på	  olika	  typer	  av	  klingor.	  
Orvar	  kollar	  hur	  utbudet	  av	  FIE-‐klingor	  i	  andra	  längder	  (0	  och	  2)	  ser	  ut	  hos	  olika	  
tillverkare.	  

	  
3. Fäktdräkt	  och	  mask	  

Här	  finns	  en	  känsla	  av	  att	  våra	  regler	  eventuellt	  inte	  är	  tillräckliga.	  Tveksamhet	  
finns	  å	  andra	  sidan	  om	  lämpligheten	  att	  införa	  en	  tredje	  standard	  (350N)	  med	  
åtföljande	  gränsdragningsproblem	  när	  t	  ex	  ÄU	  ska	  fäkta	  i	  kadettklassen.	  	  
	  
Stefan	  har	  satt	  igång	  en	  kartläggning	  av	  hur	  säkerhetsreglerna	  ser	  ut	  i	  andra	  
länder	  för	  att	  skaffa	  perspektiv.	  	  
	  

4. Säkerhetsrekommendationer	  
Bedömningen	  är	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  med	  tydliga	  säkerhetsrekommendationer	  
från	  SvFF	  i	  ett	  antal	  viktiga	  säkerhetsfrågor.	  Exempel	  som	  nämndes	  var	  till	  
exempel	  plastron	  under	  västen,	  inte	  fäkta	  i	  kortbyxor	  etc.	  Alla	  fick	  i	  uppdrag	  att	  
till	  nästa	  möte	  fundera	  över	  lämpliga	  rekommendationer.	  Maila	  till	  Pierre	  så	  
ställer	  jag	  samman.	  
	  

5. Föreslagna	  TB-‐ändringar	  
Stefan	  uttryckte	  att	  han	  tyckte	  att	  det	  var	  bra	  att	  reglerna	  för	  mask	  och	  
sabelhandske	  numera	  ska	  överensstämma	  med	  FIE-‐reglerna.	  
	  

6. Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  äger	  rum	  den	  30	  juni	  kl	  20,	  förhoppningsvis	  via	  SkypeJ	  
	  
2015-‐06-‐11/PT	  


