
Tävlingsbestämmelser för Svenska Fäktligan 

Svenska Fäktligan (SFL) är den svenska fäktningens seriesystem för klubblag som lag sammansatta av 

fäktare från olika klubbar. Dessa tävlingsbestämmelser har fastställts av SvFF:s Tävlingskommitté 

2022-10-18. 

I SFL gäller fäktreglementet och Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser med tillägg av vad 

som stadgas i dessa bestämmelser. 

Lagen 

Lag som ska delta i SFL anmäls till tävlingsledningen i inledningen av varje säsong. 

Vid fler anmälda lag än vad tävlingsformatet medger ska tävlingsledningen sträva efter geografisk 

spridning. Under säsongen 2022-23 finns möjlighet för fäktare som behöver resa till sammandrag att 

via sin klubb söka resebidrag. 

SFL är öppen för såväl klubblag som lag sammansatta av fäktare från olika klubbar. Lag får själva 

bestämma namn på laget. Oseriösa namn accepteras inte. 

Tävlingsledningen beslutar om hur många seriesammandrag SFL ska innehålla per säsong. Vid varje 

seriesammandrag är målet att alla lag i serien ska möta varandra. 

Vid varje seriesammandrag får laget delta med tre eller fyra fäktare. Totalt får laget använda sig av 

maximalt sex fäktare under samma säsong. En fäktare får inte delta i SFL för mer än ett lag under 

samma säsong. Klassen är senior, dvs. öppen för alla åldrar, från den ålder då fäktaren fäktar i 

kadettklassen (U17). 

Laget ska bestå av fäktare av båda könen. Vid varje tillfälle ska de tre fäktare som är aktiva i laget 

bestå av båda könen. Vid uppenbar skada kan tävlingsledningen medge undantag från denna regel. 

Lagmöten 

Samtliga tre aktiva fäktare i ett lag ska möta de tre fäktarna i motståndarlaget. Matchordning lottas 

på samma sätt som i traditionella lagmöten. 

Istället för sedvanlig stafett till 45 stötar räknas matchvinster bästa av nio matcher till fem stötar 

under tre minuter. Samtliga matcher i lagmötet ska fäktas, även om ett lag har uppnått 5 

matchvinster. 

Ett vunnet lagmöte ger en poäng i serietabellen. Vid lika poäng gäller antal matchvinster (därmed 

regeln att alla matcher i ett lagmöte ska fäktas). Vid helt lika räknas inbördes möten. 

Saknas utsedd överdomare ska SvFF:s tävlingsledning fullgöra ÖD:s uppgifter. 

Arrangemang 

Klubb som arrangerar ett seriesammandrag bör tillse att arrangemanget håller god kvalitet och att 

förtäring finns i eller i rimlig närhet av tävlingslokalen. 

Under säsongen 2022-23 erhåller arrangören ett ekonomiskt stöd från SvFF. 

Arrangerande klubb tillser att domare finns med adekvat kompetens. Arrangerande klubb bör om 

möjligt tillse att fäktningen sker på jordade pister. 



Arrangerande klubb ska tillse att det finns en sjukvårdskunnig person i tävlingslokalen och att 

nödvändig sjukvårdsmaterial finns tillgängligt. 

Licenskrav 

Alla som innehar giltig svensk fäktlicens kan delta i SFL oavsett nationalitet (Se SvFF TB S.10.7). 

Samtliga fäktare som deltar i SFL måste ha giltig svensk fäktlicens. Det åligger laget att kontrollera att 

alla lagmedlemmar har licens. Har en fäktare utan licens deltagit döms laget som förlorande med 0-9 

i matcher. 

 

 

 


