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Svensk ranking 

Svensk ranking på florett och värja för seniorer, juniorer och kadetter är ett system som 

rullas över säsongerna. Poängen för tävlingen föregående säsong ersätts normalt när 

samma eller motsvarande tävling har genomförts under nästa säsong. 

I alla svenska tävlingar som ingår i Svensk ranking ska Svensk ranking användas vid 

initial ranking (gäller även tävlingar som ingår i Masters). Alla fäktare med svensk 

tävlingslicens ingår i Svensk ranking (dvs. även fäktare som representerar andra länder 

internationellt). När det refereras till en fäktares position i Svensk ranking i detta 

dokument räknas de fäktare som inte representerar Sverige bort. Exempelvis är ett 

kvalkrav att ligga på plats 1-4 på svensk ranking uppfyllt om en fäktare ligger på plats 5 i 

svensk ranking men 3:an i svensk ranking fäktar för Norge.  

Europa- och världsmästerskap ingår inte i Svensk ranking.  

I händelse av att Svensk Ranking saknas för vissa klasser (sabel) sker uttagning på 

bedömning med hänsyn tagit till kvalificeringskraven. 

Landslagsgrupper  

Uttagning av seniorlag sker bland de fäktare som ingår i landslagsgrupperna. Dessa tas 

ut av förbundskaptenerna inför säsongen. För att bli uttagen till dessa grupper krävs att 

fäktarna uppfyller Svenska Fäktförbundets definition av att ”vara i satsning”. Den bygger 

på följande krav på årlig träningsvolym efter ålder:  

15 - 18 år  420 - 630 h/ år 

18 - 21 år  630 - 840 h/ år 

21 år -   900 - 1125 h/ år 

För att en fäktare ska bedömas vara i satsning krävs förutom ovan angivna 

träningstimmar per år att fäktaren:  

• har en personlig motivation, mål och insikt i vägen fram samt uppträdande som 

gör en fullständig satsning möjlig.  

• för träningsdagbok i ett godkänt format.    



 

 

    

• deltar i den läger- och tävlingsverksamhet som arrangeras i Svenska 

Fäktförbundets regi.  

• befinner sig i en minst tillfredställande utvecklingsmiljö vad avser personlig 

tränare, assautträning och övrig föreningsmiljö samt med personliga 

omständigheter som möjliggör fullständig satsning.  

• gör regelbundna fystester minst två gånger per år och har en positiv utveckling 

av SOK:s totala fysindex.  

• deltar i anvisad utbildning, bl.a i antidopingfrågor 

 

Utomnordiska tävlingar och mästerskap - uttagning  

Förbundskapten/grenledare fattar beslut om uttagningar till utomnordiska mästerskap 

baserat på de principer som anges i detta dokument. 

Truppernas storlek till alla internationella tävlingar beror på de fäktmässiga resultaten, 

de individuella fäktarnas utveckling samt de ekonomiska förutsättningarna för SvFF 

under säsongen. Varje land får normalt ställa upp med max fyra fäktare vid mästerskap, 

12 fäktare vid senior-VC, 12 fäktare vid JVC och 20 fäktare vid ECC, allt per klass.  

 

Kriterier för uttagning vid bedömning:  

• Förmåga att fäkta lagmöten: ta instruktioner från förbundskapten, följa taktik etc.  

• Grad av satsning. En hög grad av satsning innebär att fäktaren har en tränings- 

och tävlingsplanering som kommunicerats och godkänts av förbundskapten 

och att fäktaren redovisar sin träning i en godkänd träningsdagboksform.  

• Fysiska kapaciteter och fysisk utveckling. Fäktaren genomför SvFF:s fystester 

samt visar en tillfredställande utveckling. 

• Placering på Svensk ranking.  

• Laganda. Förmåga att förstärka de värderingar som SvFF står för, samt uppvisar 

beteenden och vanor som stöttar lagmedlemmar och deras 

prestationer. Förmåga att vara en god representant för SvFF och dess 

värderingar såväl på internationella tävlingar och på träningsläger. Följa 

Svenska Fäktförbundets Code of Conduct. 

• Deltagande på SvFFs träningsläger är obligatoriskt för alla kadetter och juniorer 

som vill representera Sverige på mästerskap. För seniorlandslag, där det finns 

utrymme för bedömning, är deltagarfrekvensen på lägren ett av flera viktiga 

kriterier som förbundskapten tar hänsyn till vid en samlad bedömning vid 

uttagning. Kadetter och juniorer som har särskilda skäl för frånvaro, (dit kan 

räknas skada om inte rehab på plats är lämpligt) hör av sig i god tid innan läger 

till sin respektive förbundskapten för att få godkännande av frånvaro.  

• Alla som vill representera Sverige internationellt ska ha genomgått 

webutbildningen ”Ren vinnare” och ha skickat in en digital kopia av sitt diplom 

till förbundets landslagskoordinator. 

Det finns vid varje mästerskap, där inte alla platser är fyllda av fäktare som har klarat 

kvalgränserna, om särskilda skäl föreligger en möjlighet för KLL att på förslag från FK göra 

en så kallad ”coaches selection”-uttagning av fäktare som inte har klarat 

uttagingskriterierna. Ett sådant särskilt skäl kan vara deltagande i SOK-program.  

 

  



 

 

    

VM seniorer – 15-23 juli (prel!) i Milano 

Uttagning görs efter Svenska mästerskapen 22-23/4.  

Alla fyra fäktare i varje trupp tas ut av respektive förbundskapten på bedömning utifrån 

”Kriterier för uttagning vid bedömning” under förutsättning att de har klarat respektive 

mästerskaps kvalkrav.  

Kvalkrav gäller för VM seniorer 2023: förutom krav på full satsning enligt tidigare angiven 

definition och ”Kriterier uttagning vid bedömning” måste uttagna fäktare ha klarat 

minst en T32 på någon VC/GP under säsongen.  

Om 2 personer blivit uttagna enligt kriterierna ovan kan landslagsledningen besluta om 

att ta ut en ytterligare två personer för att lagstart ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Denna uttagning görs på bedömning. Samtliga uttagna representerar Sverige såväl 

individuellt som i lag.  

Ett lag kan kvalificera sig till VM via lag-VC. Laget måste då ha uppnått minst placering 12 

på en lag-VC under kvalificeringsperioden. Uttagning till laget görs av förbundskapten 

på bedömning utifrån ”Kriterier uttagning vid bedömning”.  

Preliminärt beslut om deltagande med lag tas av KLL i december. 

Ekonomiska villkor beror på SvFF:s budget och meddelas inför uttagning. 

 

EM seniorer 21/6-2/7 (prel) i Krakow 

Uttagning görs efter Svenska mästerskapen 22-23/4. 

Då europamästerskapen ingår i European Games i Krakow kan SOK komma att 

sätta upp snävare kriterier för uttagning. Nedanstående gäller under förutsättning 

att SvFF har full beslutanderätt över anmälningar. 

Alla fyra fäktare i varje trupp tas ut av respektive Förbundskapten på bedömning utifrån 

”Kriterier för uttagning vid bedömning” under förutsättning att de har klarat respektive 

mästerskaps kvalkrav.  

Kvalkrav gäller för EM seniorer 2023: förutom krav på full satsning enligt tidigare angiven 

definition och ”Kriterier uttagning vid bedömning” måste uttagna fäktare ha klarat en 

T64 på någon VC/GP under säsongen.  

Preliminärt beslut om deltagande med lag tas av KLL i december. 

Ekonomiska villkor beror på SvFF:s budget och meddelas inför uttagning. 

 

U23-EM  

Intresserade anmäler intresse och uttagning görs av förbundskapten/grenledare på 

bedömning utifrån ”Kriterier för uttagning vid bedömning” minst 30 dagar före 

mästerskapet. Alla kostnader bärs av fäktarna själva. Fäktarna står för ev. 

ledarkostnader.  

 

  



 

 

    

EM Juniorer 

Uttagning görs i januari/februari efter följande:  

Damflorett:   JVC Zagreb  

Herrflorett:   JVC Aix  

Damvärja:  JVC Udine  

Herrvärja:  JVC Udine  

Tre fäktare på florett och värja tas ut på Svensk Ranking, en fäktare tas ut på bedömning 

av förbundskapten. För att bli uttagen måste fäktare Under innevarande säsong ha gjort 

minst en 64-tablå på JVC som ingår i Svensk ranking. 

Preliminärt beslut om deltagande med lag tas av KLL i december. 

 

 

VM Juniorer  

Uttagning görs efter JEM.  

Tre fäktare på florett och värja tas ut på Svensk Ranking, en fäktare tas ut på bedömning 

av förbundskapten. För att bli uttagen måste fäktare Under innevarande säsong ha gjort 

minst en 32-tablå på JVC som ingår i Svensk ranking eller på JEM. 

Preliminärt beslut om deltagande med lag tas av KLL i december. 

 

EM Kadetter 

 
Uttagning görs i januari/februari efter följande tävlingar: 

Damflorett:   West Coast Challenge 

Herrflorett:   West Coast Challenge 

Damvärja:  ECC Esbo  

Herrvärja:  ECC Esbo  

Fyra fäktare på florett och värja tas ut på Svensk Ranking. För att bli uttagen måste 

fäktare Under innevarande säsong ha gjort minst en 64-tablå på ECC som ingår i Svensk 

ranking. 

Preliminärt beslut om deltagande med lag tas av KLL i december. 

 

VM Kadetter 

Uttagning görs efter KEM.  

Tre fäktare på florett och värja tas ut på Svensk Ranking. (Max antal fäktare per land är 

tre.) För att bli uttagen måste fäktare Under innevarande säsong ha gjort minst en 32-

tablå på ECC som ingår i Svensk ranking eller på KEM. 



 

 

    

 

Övriga uttagningar till internationella tävlingar 

Förbundskaptenerna för respektive gren ansvarar för uttagning.  

 

VC och lag-VC, JVC och lag-JVC 

Varje nation kan ställa upp med upp till 12 deltagare på varje JVC- VC- och GP-tävling. 

Vid fler än 12 anmälda tas de första fyra ut enligt Svensk ranking vid sista 

anmälningsdag och övriga på bedömning av respektive förbundskapten. Publicering av 

eventuella laguttagningar görs på fencing.se av förbundskapten ca 25 dagar innan 

tävling.  

 

ECC och ECC-lag 

Deltagande bestäms enligt Svensk Ranking vid sista anmälningsdag 30 dagar innan 

tävling. Vid fler än 20 anmälda tas 20 fäktare ut enligt Svensk ranking vid sista 

anmälningsdag.  

I de fall det inte finns någon begränsning i hur många lag ett från samma land som kan 

ställa upp på Lag-ECC gör förbundskapten enbart uttagning av ett landslag på 3-4 

fäktare. Övriga fäktare som vill ställa upp i lag är fria att formera sig i vilka 

konstellationer de vill, men får även stå för de extra kostnader detta kan medföra 

(domare etc.) Anmälan sker då normalt via den egna klubben och så även hantering av 

ev. domarkostnader. 

Publicering av eventuella laguttagningar görs på fencing.se av förbundskapten ca 25 

dagar innan tävling. 

 

JNM-lag 

De 3 första enligt Svensk ranking samt 1 på bedömning tas ut individuellt och i lag vid 

sista anmälningsdag, normalt 30 dagar innan tävling. 

 

Träningsläger  

För alla fäktare som vill bli uttagna till internationella junior- och kadettmästerskap, lag-

VC, lag-JVC och lag-ECC gäller obligatorisk närvaro på de träningsläger som arrangeras 

av SvFF inom respektive gren. Träningsläger som kommer att vara obligatoriska 

kommer att publiceras under fliken ”Landslag” på fencing.se. 

 

Fystester 

Fystester kommer att genomföras för seniorer och i mån av möjligheter juniorer och 

kadetter på florett och värja på minst två läger var under säsongen. Ansvarig är 

fysträningsansvarig Pontus Weman Tell. Mer info om fysträning och tester finns under 

fliken ”Fysträning” under fliken ”Landslag” på fencing.se.  

 

  



 

 

    

Utlandsstudier 

Fäktare som på grund av utlandsstudier eller liknande omständighet är förhindrad att 

delta i Svensk ranking skall, för att kunna göra anspråk på att bli uttagen, kontakta 

respektive förbundskapten inför säsongen för besked om eventuella alternativa 

uttagningskriterier och tävlingar. Denne fäktare kan då tas ut på bedömning av 

landslagsledningen under förutsättning att uppställda kriterier och krav på 

tävlingsresultat uppfyllts.  

 

PM 

Förbundskapten informerar i ett PM som publiceras på fencing.se vad som gäller inför 

varje ECC, JVC, VC som ingår i Svensk ranking samt internationellt mästerskap. 

Uttagningar publiceras även direkt på fencing.se 

 

Ekonomi 
SvFF står för domarkostnader för internationella tävlingar som ingår i svensk ranking på 

florett eller värja. Observera att Svenska Fäktförbundet inte organiserar eller finansierar 

pliktdomare eller ledare på internationella sabeltävlingar på någon nivå (inte heller NM). 

Det innebär att om antalet deltagare är så stort att domarplikt uppkommer är det 

deltagarnas ansvara att rekrytera och finansiera domare. Om inte eventuell domarplikt 

är löst kommer anmälan inte att göras av kansliet. 

Svenska Fäktförbundets ekonomi medger högst begränsade subventioner av fäktarnas 

kostnader för deltagande i internationella tävlingar. I första hand finansierar SvFF om 

möjligt lagstartsavgifter samt kostnader för utsedda ledare.  

Strävan är att träningsläger i Svenska Fäktförbundets regi i Sverige ska vara avgiftsfria 

men vissa avgifter kan utgå om den ekonomiska situationen så kräver.  

Det är SvFF:s ambition att bidra till kostnaderna för mästerskapsdeltagande för de 

seniorer som har klarat kvalkriterier, men det ekonomiska stödet beror på de 

ekonomiska förutsättningarna under året.  

SvFFs ekonomiska åtagande för kadett- och juniormästerskap beror på de ekonomiska 

förutsättningarna under innevarande säsong. I första hand finansierar SvFF om möjligt 

lagstartsavgifter samt kostnader för utsedda ledare.  

 

 

Anmälningar till internationella tävlingar - Ophardt 

 
All anmälan (föranmälan) till internationella tävlingar sker av fäktaren själv i Ophardt 

Online. https://fencing.ophardt.online/sv/login 

Alla fäktare som ska tävla internationellt MÅSTE känna till och förstå den information 

som lämnas här: https://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/instruktionsfilmer-for-

att-losa-licens-och-anmala-till-tavling/rutiner-for-anmalan-till-fie-efc-och-nfu-tavlingar/ 

Anmälan SKALL ske i Ophardt senast 30 dagar före start. Information om tävlingen finns 

i kalendern på fencing.se. För internationella tävlingar utanför Svensk ranking gäller 

samma regler om anmälan senast 30 dagar före, oavsett ev. annat datum i Ophardt. I 

https://fencing.ophardt.online/sv/login
https://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/instruktionsfilmer-for-att-losa-licens-och-anmala-till-tavling/rutiner-for-anmalan-till-fie-efc-och-nfu-tavlingar/
https://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/instruktionsfilmer-for-att-losa-licens-och-anmala-till-tavling/rutiner-for-anmalan-till-fie-efc-och-nfu-tavlingar/


 

 

    

vissa fall måste fäktaren först ta kontakt med kansliet (info@fencing.se) för att få 

tävlingen ”öppnad” för anmälan för svenska fäktare. 

Till EM och VM anmäler kansliet efter uttagningsbeslut. 


