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Svenska Fäktförbundet      Protokoll 
S22-05, 2022-03-06       Per MS Teams   
Styrelsen  
  
Närvarande:  
Otto Drakenberg (OD)  
Ana Valero Collantes (AVC) 
Johan Hårleman (JH)  
Åsa Andersson (ÅA) 
Ulrika Thorin (UT)  
Fredrik Eriksson (FE)  
Mats Svensson (MS)  
Pia Björk (PB)  
  
Adjungerad:  
Pierre Thullberg (PT), generalsekreterare  
 
Förhindrad: 
Patrik Joelsson (PJ)  
 
§50 Mötets öppnande (OD) 
Ordförande (OD) förklarade mötet öppnat kl. 17:00.  
 
§51 (Beslut) Regler gällande ryssar och belarusier vid svenska tävlingar  
PT presenterade förslag för regler gällande ryssar och belarusier vid svenska tävlingar.  Styrelsen 
kom med inspel och frågor. Ett skäl till att begränsa till svensk, dansk, norsk eller finsk 
tävlingslicens  - och inte alla medlemsländer av Nordiska Fäktunionen (NFU) - hänger ihop med 
det gemensamma Ophardtsystemet för registrering av tävlingsanmälan. FE föreslog att reglerna 
bör även gälla för tävlingsfunktionärer och övriga ledare. AVC föreslog att begränsningen borde 
gälla enbart svensk tävlingslicens. 
 
Beslöts att, med beaktande av rekommendation från den Internationella Olympiska Kommittén, 
fastställa följande regler för tävlingsdeltagande för medborgare i Ryska Federationen och 
Republiken Belarus  
 
att fäktare, tävlingsfunktionärer och övriga ledare med medborgarskap i Ryska Federationen 
eller Republiken Belarus endast får delta i fäkttävlingar i Sverige om de har gällande svensk, 
dansk, norsk eller finsk tävlingslicens och därmed kan anses vara stadigvarande bosatta i 
respektive land,  
 
att tävlingsfunktionärer samt ledare och coacher på tävlingar som är medborgare i Ryska 
federationen eller Republiken Berlarus endast får verka vid fäkttävlingar i Sverige om de är 
stadigvarande bosatta i Sverige, Danmark, Norge eller Finland, 
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att ingen fäktare får representera Ryska Federationen eller Republiken Belarus utan endast sin 
förening i Sverige, Danmark, Norge eller Finland,  
 
att det inte är tillåtet att fäkta med nationsbeteckningar från Ryska Federationen eller 
Republiken Belarus. Det är inte heller tillåtet att visa dessa länders flaggor eller spela deras 
nationalsånger på tävlingar i Sverige,  
 
att detta beslut inte omfattar tävlingar som genomförs med sanktion av FIE eller EFC,  
 
att detta beslut kan komma att ändras i händelse av eventuella EU-sanktioner eller andra 
åtgärder från idrottens nationella eller internationella organisationer. 
 
§52 (Beslut) Riktlinjer vad gäller sympatiyttringar för de som representerar Svenska 
Fäktförbundet 
AVC, på bl.a. KMKs vägnar, bad om riktlinjer angående hantering av sympatiyttringar, t.ex. via 
sociala medier. Styrelsen gav inspel. Det hänvisades bl.a. till de gällande reglerna. Samtidigt 
finns förståelse för personliga sympatiyttringar. 
 
Beslöts  
att Svenska Fäktförbundet och representanter för Svenska Fäktförbundet ska följa idrottens 
regler och värdegrund och de riktlinjer för uppförande som följer av Svenska Fäktförbundets 
arbetsordning och policydokument 
 
att med anledning av situationen i Ukraina tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att till 
styrelsen lämna förslag om ytterligare åtgärder som behöver vidtas med anledning av 
händelserna i Ukraina, 
 
att utse FE (sammankallande), AVC och ÅA till arbetsgruppen.  
 
§53 (Beslut) Ytterligare åtgärder mot EFC eller FIE angående förtroendevalda  
IOK har hittills inte beslutat angående uteslutning av medlemmar i kommissioner och råd från 
Ryssland och Belarus. PT refererade till den skrivelse som NFU skickade i onsdags. 
  
Beslöts  
att ge SvFF sekretariat i uppdrag att kräva av RF och SOK att ta ställning för att frågan behandlas 
inom IOK och de internationella förbunden. 
 
§54 Mötets avslutande  
OD förklarade mötet avslutat kl.19.25. 
 

 
Justeras       Vid protokollet 
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Otto Drakenberg      Pia Björk 
Ordförande       Sekreterare 


