
Möte	  ”Säkerhetsgruppen”	  2015-‐08-‐10,	  via	  Skype	  
	  
	  
Stefan	  Clausen,	  ordf	  
Mattias	  Edlund	  
Orvar	  Jönsson	  
Pierre	  Thullberg,	  adj	  tjänsteman	  
Sten	  Wessman	  
	  
	  

1. Klingor	  
a. Sten	  Wessman	  har	  inlett	  sin	  undersökning	  av	  brott	  på	  värjklingor.	  Hittills	  

har	  79	  avbrutna	  klingor	  undersökts.	  Märkning,	  fabrikant,	  eventuell	  
homologering,	  avstånd	  från	  klingbas	  till	  brott,	  samt	  ett	  mått	  på	  
”spetsighet”	  i	  form	  av	  en	  algoritm	  som	  beräknas	  i	  elektronmikroskopet	  
noteras.	  Vidare	  fotograferas	  brottet.	  Klingor	  av	  okänd	  proveniens	  som	  
saknar	  märkning	  undersöks	  inte.	  Resultaten	  hittills	  visar	  ingen	  entydig	  
tendens	  om	  skillnaderna	  mellan	  homologerade	  och	  icke-‐homologerade	  
klingor.	  	  Osynliga	  sprickor	  inne	  i	  klingorna	  verkar	  spela	  en	  roll	  för	  
brottens	  uppkomst.	  Leon	  Pauls	  specialklingor	  avviker	  tydligt	  vad	  gäller	  
brottets	  karaktär	  och	  det	  förefaller	  också	  som	  att	  denna	  klinga	  tenderar	  
att	  brytas	  på	  flera	  ställen	  samtidigt.	  Sten	  fortsätter	  studien.	  
	  

b. Ett	  eventuellt	  införande	  av	  krav	  på	  FIE-‐homologerade	  klingor	  
diskuterades.	  Enligt	  Orvar	  Jönssons	  undersökning	  av	  förekomst	  av	  FIE-‐
klingor	  i	  kortare	  längder	  (stl	  0	  och	  2	  tillämpas	  i	  Sverige)	  hos	  olika	  
fabrikanter	  förefaller	  det	  inte	  möjligt	  att	  införa	  ett	  FIE-‐krav	  för	  något	  
annat	  än	  klinga	  5	  (maxlängd).	  Denna	  klinga	  är	  tillåten	  från	  åldersklass	  
Äldre	  Ungdom.	  Man	  kan	  tänka	  sig	  att	  ett	  homologeringskrav	  skulle	  införas	  
antingen	  från	  Äldre	  Ungdom	  eller	  från	  Kadetter.	  	  
	  
Samtidigt	  föreligger	  det	  osäkerhet	  om	  ett	  homologeringskrav	  verkligen	  
skulle	  ha	  effekt	  på	  säkerheten,	  mot	  bakgrund	  av	  att	  ingen	  studie	  finns	  att	  
tillgå	  som	  entydigt	  visar	  att	  så	  är	  fallet.	  Å	  andra	  sidan	  borgar	  
maraginprocessen	  för	  ett	  material	  av	  hög	  kvalité	  och	  homologeringen	  är	  
ett	  skydd	  mot	  fusk.	  I	  dagsläget	  är	  inte	  bara	  ”bra”	  icke-‐FIE	  klingor	  
godkända	  för	  användning	  i	  Sverige	  utan	  alla	  klingor	  som	  uppfyller	  
dimensions	  och	  flexibilitetskraven.	  Uppföljning	  av	  dessa	  krav	  kräver	  en	  
testprocess	  som	  i	  dagsläget	  i	  princip	  aldrig	  utförs	  i	  Sverige	  vilket	  gör	  att	  vi	  
inte	  har	  någon	  tillfredsställande	  kontroll	  över	  klingornas	  specifikationer.	  	  
	  
En	  tredje	  faktor	  att	  ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  det	  är	  sannolikt	  att	  en	  olycka	  någon	  
gång	  kommer	  att	  inträffa	  och	  att	  det	  om	  det	  händer	  kommer	  att	  vara	  svårt	  
att	  förklara	  varför	  Svenska	  Fäktförbundet	  inte	  har	  högsta	  möjliga	  
säkerhetskrav.	  	  
	  
Slutligen	  finns	  det	  en	  fråga	  om	  hur	  stor	  andel	  av	  klingmarknaden	  i	  
Sveriges	  som	  utgörs	  av	  FIE-‐homologerade	  respektive	  ej	  FIE-‐
homologerade	  klingor.	  Bedömningen	  är	  att	  från	  kadettklassen	  och	  uppåt	  



dominerar	  FIE-‐klingor	  redan	  stort	  bland	  tävlingsfäktare	  eftersom	  sådana	  
är	  obligatoriska	  vid	  ECC,	  JVC	  och	  satellittävlingar.	  Bland	  motionsfäktare	  
och	  i	  utlåningsmaterial	  på	  klubbar	  är	  ej	  homologerade	  klingor	  
förmodligen	  vanligare.	  Beslöts	  	  

i. Att	  diskussionen	  om	  lämpligheten	  av	  detta	  krav	  ska	  fortgå	  vid	  
nästa	  möte	  

ii. Att	  ytterligare	  underlag	  i	  form	  av	  Stens	  undersökning,	  situationen	  i	  
andra	  länder	  vad	  gäller	  nationella	  säkerhetsbestämmelser	  samt	  
förhoppningsvis	  andra	  undersökningar	  och	  studier	  i	  ämnet	  ska	  
ligga	  till	  grund	  för	  en	  fördjupad	  diskussion.	  

iii. Att	  ett	  eventuellt	  förslag	  till	  ändrade	  säkershetsregler	  för	  klingor	  
ska	  vara	  färdigt	  så	  att	  det	  kan	  behandlas	  vid	  styrelsemöte	  i	  
november	  och	  eventuellt	  remissbehandlas	  under	  en	  period	  före	  
beslut	  om	  införande	  säsongen	  2016-‐17.	  

	  
c. Definitionen	  av	  klinglängder	  och	  klingskålar	  diskuterades.	  Definitionen	  av	  

storlek	  0	  och	  2	  är	  inte	  entydig	  och	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  olika	  tillverkare.	  
På	  samma	  sätt	  har	  TB	  inga	  bestämmelser	  om	  skålstorlek	  i	  kombination	  
med	  dessa	  klinglängder,	  både	  miniskålar	  och	  normalstora	  skålar	  
förekommer.	  Bedömningen	  hittills	  har	  varit	  att	  det	  inte	  är	  motiverat	  att	  
detaljreglera	  i	  dessa	  fall	  då	  det	  skulle	  innebära	  högre	  kostnader	  och	  en	  
utökad	  kontrollapparat	  i	  åldersklasser	  där	  jakten	  på	  tävlingsresultat	  och	  
materialfördelar	  inte	  ska	  stå	  i	  centrum.	  
	  

2. 	  Övrig	  utrustning	  
Stefan	  Clausen	  hade	  tagit	  fram	  ett	  förslag	  på	  nya	  utrustningsregler	  innebärande	  
att	  uttryckliga	  krav	  på	  någon	  typ	  av	  homologering	  ställs	  i	  samtliga	  åldersklasser	  
samt	  att	  kravet	  på	  FIE-‐homologerad	  utrustning	  utsträcks	  längre	  ned	  i	  åldrarna.	  	  
	  
Mötet	  diskuterade	  en	  lösning	  där	  full	  FIE-‐utrustning	  skulle	  krävas	  från	  klassen	  
YU.	  En	  sådan	  åtgärd	  skulle	  medföra	  ökad	  säkerhet,	  mindre	  misstag	  och	  förvirring	  
kring	  utrustningsbestämmelserna	  vid	  tävlingar	  och	  större	  möjligheter	  att	  slå	  
samman	  olika	  åldersklasser	  samt	  förmodligen	  en	  stabilare	  andrahandsmarknad.	  
Beslöts	  

i. Att	  ett	  eventuellt	  förslag	  till	  ändrade	  säkerhetsregler	  för	  utrustning	  
ska	  vara	  färdigt	  så	  att	  det	  kan	  behandlas	  vid	  styrelsemöte	  i	  
november	  och	  eventuellt	  remissbehandlas	  under	  en	  period	  före	  
beslut	  om	  införande	  säsongen	  2016-‐17.	  
	  

3. Säkerhetsrekomendationer	  
Enighet	  förelåg	  om	  att	  SvFF	  bör	  utge	  säkerhetsrekommendationer	  riktade	  till	  
föreningar,	  tävlingsarrangörer	  och	  enskilda.	  	  Eventuellt	  bör	  dessa	  kombineras	  
med	  skötselråd	  samt	  information	  om	  försäkringar.	  Hänvisningar	  till	  gällande	  
bestämmelser	  bör	  också	  finnas.	  	  Orvar	  Jönsson	  föreslog	  att	  rekommendationerna	  
skulle	  struktureras	  utifrån	  tre	  avdelningar	  
	  

–	  Utrustning	  samt	  skötsel	  och	  underhåll	  
–	  Agerande	  och	  uppträdande	  i	  fäktsalen	  
–	  Återkommande	  kontroll	  av	  utlåningsutrustning	  



	  
Pierre	  Thullberg	  fick	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  ett	  utkast	  till	  text	  att	  behandlas	  vid	  
nästa	  möte.	  

	  
4. Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  äger	  rum	  torsdagen	  den	  10	  september	  kl	  20,	  via	  Skype	  
	  
2015-‐08-‐11/PT	  


