FÄKTNINGEN INFÖR
FRAMTIDEN
Svenska Fäktförbundets handlingsprogram,
antaget av förbundsmötet 2008

Kan Du berätta för mig hur jag ska gå
för att komma härifrån?
Det beror på vart Du vill komma.
Det spelar ingen roll.
Då spelar det heller ingen roll åt
vilket håll Du går.
(Ur Alice i Underlandet)
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Förord
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i februari 2002 att tillsätta en
arbetsgrupp, som bl.a. skulle lämna förslag till vision, mål, värderingar och
handlingsplaner för Svenska Fäktförbundet.
Om arbetet skrev förbundsstyrelsen följande:
”Arbetsgruppen bör ta initiativ till konferenser i klubbar och SDF under arbetets
gång samt initiera kortare rådslagsmaterial under någon period i arbetet. Också
diskussionsgrupper på hemsidan bör aktualiseras under hela processen.
Det skall i princip vara möjligt för alla aktiva inom svensk fäktning att på olika sätt
komma med i diskussionen.”
I den andan diskuterade föreningskonferensen, i samband med årsmötet den 20 april
2002, framtidsprogrammet.
I december 2002 skickade arbetsgruppen ut materialet ”Fäktningen inför framtiden rådslagsmaterial till SDF, föreningar och enskilda” till SDF och klubbar med
önskemålet att få in synpunkter senast den 10 februari 2003.
Tre SDF, 22 klubbar och fyra privatpersoner besvarade denna remiss.
Under sommaren 2003 sammanställdes synpunkterna och skickades ut som
information.
Styrelsen utarbetade därefter ett förslag till program som skickades till klubbarna för
en bred remiss i december 2003. Sex klubbar, två SDF och en privatperson hade
lämnat synpunkter på styrelsens förslag vid remisstidens utgång.
Styrelsen lämnade därefter programförslaget ”Fäktningen inför framtiden” för
behandling och beslut vid förbundsmötet 2004.
Förbundsmötet gjorde några smärre justeringar i förslaget.
Styrelsen fick dessutom i uppdrag ”att ta fram ett förslag till strategi för
elitverksamheten, att föreläggas nästa förbundsmöte”.
Vid förbundsmötet 2005 lämnade styrelsen förslaget till sammanhållet
handlingsprogram, där också elitverksamheten ingick. Förslaget antogs av
förbundsmötet, sedan en del av dagen ägnats åt diskussion om elitverksamheten.
Vid förbundsmötet 2008 kompletterades programmet med avsnitten om
ungdomsfäktningen och jämställdhet, sedan en bred diskussion om de båda ämnena
förekommit inom Svenska Fäktförbundet.
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Svensk fäktning idag
Svensk fäktning är en bred folkrörelse med drygt 40 klubbar och drygt 4 200 aktiva
medlemmar.
Svensk fäktning har en lång och traditionsrik historia med en jämförelsevis stark
elitverksamhet. För närvarande växer svensk fäktning, och allt fler ungdomar
kommer med i verksamheten.
Svensk fäktning är en del i en internationell gemenskap. Internationella
Fäktförbundet (FIE) omfattar 114 medlemsförbund.
Det finns stora förväntningar på svensk fäktning. Sveriges Olympiska Kommitté
satsar kraftfullt för att svensk fäktning också i framtiden ska behålla sin position som
ett av Sveriges internationellt sett mest framgångsrika förbund.

Del i världens starkaste folkrörelse
Svensk fäktning är en aktiv del i den svenska idrottsrörelsen, som omfattar tre
miljoner medlemmar, varav ca två miljoner är aktiva, i 22 000 idrottsföreningar. Där
finns 600 000 tävlande, varav ca 7 000 är elitidrottare. 500 000 ideella ledare bär
upp denna världens mest utbredda folkrörelse och organiserar 18 000
ungdomsaktiviteter per dag. Två av tre pojkar och varannan flicka i åldrarna 7 – 15 år
är med i en eller flera idrottsföreningar.
De ideella idrottsledarna lägger ned ett arbete motsvarande 140 miljoner timmar per
år i föreningarna. Om ledarna fick betalt motsvarande en fritidsledarlön för den tid
de lägger ned på idrotten skulle det innebära ett värde, inkl. sociala avgifter, om ca 20
miljarder kronor per år.
Idrotten ger lust och glädje för både utövare och åskådare. Den ger en spontan social
gemenskap både i omklädningsrummet och vid sidan av arenan. Den ger sina utövare
bättre hälsa och ungdomar en social fostran. Idrotten ger unga människor möjlighet
att tillsammans med andra förverkliga sina drömmar och ambitioner.
Idrottsrörelsen är landets i särklass mest utbredda demokratiskola.

Idrottens verksamhetsidé
Svensk fäktning står bakom ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, som antogs av RFstämman 1995. Där sägs bl.a. följande:
”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må
bra.”
Vidare sägs:
”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i
allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för
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tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är
över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnens allsidiga
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och
ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott
och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande
normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.”
Med ungdomar menar svensk fäktning barn och ungdomar upp till och med 19 år,
dvs. i fäktklasser från miniorer och yngre ungdomar över äldre ungdomar och
kadetter till och med juniorer.

Visionen för svensk fäktning
En vision syftar till att ge en gemensam bild av den önskvärda framtiden och få alla
aktiva inom svensk fäktning att dra åt samma håll.
Svensk fäktning har denna vision:
Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation.
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar till
en verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta
ledare är viktiga hörnstenar.
Svensk fäktning präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap,
glädje och tradition.

Varför värderingar?
Värderingar är viktiga. De kan lägga grunden till hur företrädare för svensk fäktning
uppträder mot samarbetspartners och mot varandra. De kan ge ledning i både svåra
och mer vardagliga val på pisten eller i styrelserummen.
Nytänkande betyder att ständigt vara öppen för det nya. Det är människors bild av
fäktningen, bl.a. i TV, som lägger en del av grunden för intresset. En idrott, vars
regler kan förstås av många människor, har ett försteg framför den idrott, som har
svåra och för många obegripliga regler. Svensk fäktning strävar efter att göra sporten
levande och begriplig också för de som ännu inte har kommit med i fäktningens
gemenskap. Den utvecklingen ska ske med respekt för de tydliga skillnaderna mellan
de tre vapnen värja, florett och sabel.
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Hederlighet betyder att respektera motståndare och funktionärer och att följa såväl
regler som god tradition. Hederlighet betyder att fördöma doping och att aldrig
använda förbjudna preparat. Doping är ett allvarligt fusk. Idrottens idé förtvinar, om
det inte går att lita på att den som vinner en tävling gör det på grund av de idrottsliga
kvalifikationerna och inte på grund av dopingmedel som inte kan spåras. Om
idrottens idé förtvinar, försvinner också intresset hos utövare, åskådare och
samarbetspartners. En idrott, där dopingen breder ut sig, förgör sig själv.
Hederlighet är också grunden för respekt för motståndare, domare och funktionärer.
Gemenskap betyder att som individ ta ett ansvar också för helheten, för förening och
förbund. Det betyder att försöka bidra till en verksamhet och en stämning, där alla är
välkomna och också känner sig välkomna. Föreningens sociala gemenskap är
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre upp i
åldrarna.
Glädje innebär att lyfta fram den goda idrotten som en källa till personlig utveckling.
Uppmuntran och positiva förebilder är grunden för ungdomsledarskapet. Glädjen
hos barn och ungdomar ökar, om de får bedriva idrotten på egna villkor, inte på
vuxnas villkor.
I den goda föreningen är det nära till skratten.
Tradition betyder att slå vakt om och tydliggöra fäktningens historia.
Fäktningen är en modern, fysisk och teknisk idrottsgren. Men få idrotter kan
dessutom leda utvecklingen tillbaka tusen år i historien och symbolisera många av
historiens och barndomens hjältar. Fäktningens historia är en styrka i konkurrensen
om de ungas intresse.

Målbilder 2012
Visionen för svensk fäktning är formulerad mot bakgrund av de styrkor och
svagheter, hot och möjligheter som för närvarande präglar svensk fäktning. Följande
målbilder för 2010 konkretiserar visionen inom fem speciellt utvalda områden:
Resultatmål


Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar.



Svenska fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad.
Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och
organisationer, som delar svensk fäktnings värderingar, uppskattar den breda
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade
världscuptävlingar.
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Utvecklingsmål


Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig
verksamhet, där social gemenskap, stark ekonomi, goda kommunkontakter och
gedigen utbildning är hörnstenar.



Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen
utbildningsplan, utvecklad med stöd av internationella impulser.
Instruktörsutbildningen står i centrum. Klubbar, SDF och förbund vet sina
uppgifter och samverkar för rekrytering och utbildning.



Svenska Fäktförbundets ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler
ungdomar. En större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i
verksamheten som aktiva fäktare eller som ledare.
Grunden för framgången var en bred dialog om ungdomsverksamheten och
gemensamma insatser från föreningar och förbund.



Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet
med alla vapen och för alla åldrar, där SM i lag och individuellt utgör
tävlingspyramidens topp.



Kvinnor och män, pojkar och flickor, har samma möjligheter att utöva fäktning.
Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet.

Strategiska handlingsplaner – en beskrivning
De strategiska handlingsplanerna ska inrikta gemensamma krafter mot gemensamma
mål, så att vision och målbilder kan förverkligas. För varje år antar förbundsmötet
konkreta och tidsbundna handlingsplaner. De strategiska handlingsplanernas kärna
kan sammanfattas på följande sätt.


Klubben i centrum

Det är i föreningarna fäktningen lever och utvecklas. Men föreningarna måste bli
bättre på verksamhetsplanering och aktiviteter som stärker den sociala
gemenskapen. Andra områden som måste förbättras är kommunkontakter för att slå
vakt om lokaler och kommunalt stöd, utbildning i SISU-regi och att söka lokalt
aktivitetsstöd både från kommunen och från distriktsförbundet.
Att stärka de föreningar som finns ska prioriteras framför förbundssatsningar på
nybildningar. Det är dock angeläget, att några nya föreningar kommer till stånd, i
första hand i den norra delen av landet samt i Stockholmsregionens södra delar.
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Kraftfull utbildningssatsning

En sammanhållen utbildningsplan ”från knatteinstruktör till fäktmästare” är en
prioriterad uppgift tillsammans med pedagogiskt utbildningsmateriel på alla nivåer.
Utbildnings- och domarregister, som ständigt aktualiseras, är självklara inslag i en
framgångsrik utbildningsverksamhet.
En klar arbetsfördelning mellan förbund, SDF och föreningar är en förutsättning för
framgång. Föreningarnas måste ta ett fullt ansvar för rekryteringen till kurser,
arrangerade av förbund eller SDF. Studiecirkelarbetet måste förbättras.


Ungdomsfäktningen

Fäktningen skall vara en motionsform för ungdomar oavsett kön eller bakgrund,
vilken skall ge dem en möjlighet att, efter individens möjligheter och behov, utvecklas
såväl fysiskt som mentalt.
Tävlingar finns för ungdomar i alla åldrar men har i de lägre åldrarna mindre
betydelse.
Tävlingarna ska utformas, så att deltagarna inspireras att fortsätta sin utveckling.
I de äldre klasserna, kadetter och juniorer, introduceras elitsatsningar (målmedveten
och långsiktig satsning för de som vill satsa mot högre mål) och utvecklas till en
naturlig del av tävlingsverksamheten, samtidigt som möjligheten och utrymmet ska
finnas även för fäktning på andra nivåer.
Ungdomar, som på eget initiativ vill öka träningsintensiteten och antalet tävlingar,
ska kunna ges utrymme för detta under ansvarsfull ledning. Det innebär att för
ungdomar i åldrarna 13 – 14 år kan mer systematisk träning introduceras som början
på en framtida elitsatsning, om de själva är intresserade av detta.
Men grunden för föreningsarbetet är att det finns utrymme för de ungdomar som vill
ha fäktning som en rolig sport och motionsform och som senare kanske vill starta en
mer elitbetonad träning och tävling.
I bägge fallen ska kontinuitet och långsiktigt satsande uppmuntras.
Målet är att få allt fler ungdomar att växa med fäktningen för att efter ungdomsåren
fortsätta med idrotten antingen som motionär eller som tävlingsfäktare.
De som inte vill tävla ska få sitt utrymme i idrotten också genom t.ex.
ledarutbildning.
Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete skall vara att skapa förutsättningar för att
få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska seniorfäktare
i världsklass.
Det grundläggande arbetet med att såväl lära ut fäktningen samt att initiera
tävlingsmomentet sker i de enskilda klubbarna.
Förbundsmötet 2008
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Det innefattar bland annat







Fäktlek för de yngsta
Fäktundervisning i grupp och enskilt
Lokala tävlingar
Vapenutbildning
Stöttning och hjälp för ungdomar för att komma ut på tävlingar och annan
fäktutbildning. Det kan innefatta lägerverksamhet och större tävlingar som
Masters.
Föräldrasamverkan/utbildning - skapa ledare, domare, engagemang

Arbetet ska ske med ledare med goda kunskaper om barns och ungdomars
individuella motoriska och psykologiska utveckling. Svenska Fäktförbundets
utbildningshandbok ger en unik möjlighet till utbildning både i fäktningens teknik
och i synen på ungdomars utveckling.
Svenska Fäktförbundet ska skapa förutsättningar för klubbarna genom att bl.a. ge
stöd till en kvalitativ och lustfylld utbildning för barn och ungdomar.
I det arbetet ingår bl.a. en kvalificerad central ungdomsledarutbildning,
rikslägerverksamhet (detta kan innefatta såväl läger av Hälleviks typ samt nationella
samlingar som landslagsledningen initierar och varianter däremellan),
talangutveckling (fånga upp goda och talangfulla fäktare för vidare satsningar och
stöd) och en kraftfull satsning för att rekrytera fler ungdomar till fäktgymnasiet.


Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet

Mastersserien är ett gott exempel på hur tävlingar, öppna för alla, sporrar till bra
prestationer och skapar gott kamratskap mellan fäktare och föreningar.
Svensk fäktning måste ha fler och roliga tävlingar, inte minst för seniorer. Unga och
äldre fäktare måste ha möjlighet till många och spännande utmaningar. Ett brett
seriesystem för lag samt SM för veteraner är viktiga delar i tävlingspyramiden.
Frågan om ett individuellt seriesystem liknande Mastersserien för juniorer och
seniorer ska prövas.
Ett nationellt rankingsystem bidar också till ökad motivation att träna och tävla.
Förnyelse av tävlingar och tävlingsformer är en nödvändig förutsättning för ett starkt
intresse för fäktning hos publik och massmedia.


Landslag i världsklass både för damer och för herrar

Världsklass betyder, att svenska landslag är bland de åtta främsta nationerna i minst
ett vapen.
Internationella framgångar blir följden av en bra organisation, där starka klubbar och
en omfattande utbildning är viktiga hörnstenar. De strategiska handlingsplanerna
Förbundsmötet 2008
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inom andra områden är en förutsättning för internationella framgångar och till att
denna del av visionen förverkligas. Men det behövs också speciella insatser i
föreningar och förbund.
Om målet ska nås krävs, att allt fler föreningar har förmågan att utveckla talanger till
världsstjärnor på seniornivå.
Förbundets viktigaste uppgift är att i kontinuerlig dialog med föreningarna ytterligare
utveckla de allra bästa fäktarna genom att erbjuda ett kvalificerat program för bl.a.
läger, utbildning och tävling.
Ett fortsatt starkt ekonomiskt stöd till elitverksamheten från Sveriges Olympiska
Kommitté, RF eller andra samarbetspartners är en förutsättning för framgång.


Jämställdhet

Svensk fäktning har stora möjligheter att erbjuda en spännande och hälsosam
idrottsverksamhet och uppnå stora idrottsliga framgångar för båda könen.
Fortfarande är dock kvinnorna underrepresenterade både på pister och i styrelserum.
Svenska Fäktförbundet vill med stor kraft arbeta för att svensk idrotts
jämställdhetsmål förverkligas. Det betyder, att kvinnor och män ska vara
representerade med minst 40 procent i alla beslutande och rådgivande organ på
förbunds-, SDF- och klubbnivå. Valberedningar på alla nivåer, utöver ordföranden,
ska bestå av lika antal kvinnor och män.
En jämnare könsfördelning bland tränarna ska uppnås.
Alla ledare måste få möjlighet att ge sitt bidrag till att förbättra förutsättningarna för
bägge könen att utöva sin idrott. Information om jämställdhet är ett viktigt ämne på
kurser och konferenser. Deltagande i av SISU arrangerade utbildningar och
seminarier är en viktig möjlighet på lokal nivå.
Aktiva åtgärder för att få fler kvinnor att engagera sig inom beslutande organ och som
ledare och tränare måste vidtas av förbund och klubbar.
Svenska Fäktförbundet ska stimulera flickor/kvinnor att utbilda sig genom att ge
extra subventioner till de klubbar som rekryterar kvinnor till förbundets och andra
sanktionerade utbildningar.
Svensk fäktning behöver allt fler ledare av båda könen.
Förbund, SDF och föreningar ska också vid tillsättning av poster alltid aktivt
överväga vilka kvinnor inom kretsen som skulle kunna vara tänkbara för uppdraget
och tillfråga dem.
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Ökad självfinansiering

Ett omfattande arbete måste göras för att träffa avtal med samarbetspartners både
om världscuptävlingarna och om den breda tävlingsverksamheten.
Tävlingarnas kvalitet måste öka, så att samarbetspartners kan få en god plattform för
t.ex. kundaktiviteter och exponering. Massmediebevakningen måste stimuleras vid
alla tävlingar.


Offensiv PR- och informationsverksamhet

Fäktningen är i Sverige en relativt liten idrott med en undanskymd plats i
massmedia, jämfört med t.ex. friidrotten och de stora lagsporterna. En offensiv PRoch informationsverksamhet är en nödvändig förutsättning för att fäktningen ska
stärka sin position bland ungdomar, föräldrar och samarbetspartners.
En framgångsrik PR- och informationsverksamhet förutsätter bl.a. att föreningar och
förbund samverkar t.ex. när det gäller arrangemang.
I framtidens arrangemang är bekväma publikutrymmen, exakt tidhållning, sakliga
kommentatorer och videofilmning på storbildskärm naturliga inslag.
En förstärkning av utbildningsverksamheten måste ske också inom det här området.

Tre vapen
Svensk fäktning ska utveckla alla tre vapnen. Om detta ska lyckas måste såväl sabel
som florett få samma uppmärksamhet som värjan vid t.ex. arrangemang. Det betyder
bl.a. att vapnen vid tävlingar ska ha samma möjligheter att synas för publiken och för
de fäktare som deltar. Därigenom kan fäktarna stimuleras att pröva på olika vapen.

Anpassning av organisationen
Ett tydligt ansvar för och samarbete mellan alla organisationsled är en nödvändig
förutsättning för framgång. En aktiv och engagerad regional organisation kan kraftigt
öka chanserna att nå fram till målbilderna 2012. Svenska Fäktförbundet bör ta
tillvara de möjligheter till en flexibel förändring av organisationen som RF: s nya
stadgar innebär. Det betyder bl.a. att det är möjligt att organisera den regionala nivån
med stöd av Ombud fäktning istället för SDF. Svensk fäktning bör pröva den
möjligheten i de regioner, där förutsättningarna för en regional samordning inom
SDF saknas. På samma sätt bör det senare vara möjligt för de föreningar som har
stöd av Ombud fäktning att bilda ett SDF, om förutsättningarna återigen finns.
Det är en stark fördel om sådana organisationsförändringar kan göras relativt snabbt.
Möjligheterna till snabbhet ökar om beslut om den regionala indelningen inte
behöver fattas med kvalificerad majoritet.
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Strategiska handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna

Klubben i centrum
Årlig föreningskonferens med olika
teman, t.ex. SISU: s möjligheter till
utbildning, klubbens sociala gemenskap,
kommunkontakter, LOKAK-ansökningar
och rekrytering

Deltagande i SvFF: s föreningskonferens

Kraftfull satsning på ”Handslaget” med
koncentration till föreningarnas
utbildningsverksamhet och
verksamhetsplanering

Utvecklingsprojekt inom utbildning och
verksamhetsplanering i föreningarna

Kontinuerlig information till och dialog
med klubbarna genom t.ex.
ordförandebrev och klubbesök av
förbundsstyrelsens ledamöter

Genomföra verksamhet som stärker
klubbkänslan

Minst en föreningsträff per år för
gemensam planering av t.ex. tävlingar och
utbildning. Löpande kontakt med
föreningarna.

Studiematerial om framtidsprogrammet,
att användas i klubbarnas planering

Deltagande i SDF: s föreningsträffar.
Vidarebefordra förbunds- och SDFinformation till medlemmarna.
Mål och verksamhetsplaner i varje
förening. Vad gör klubben för att stärka
de strategiska handlingsplanerna?

Stimulans till ”fadderverksamhet” mellan
erfaren och nyare klubb

Stimulans till ”fadderverksamhet” mellan
erfaren och nyare klubb.

Stöd till nybildning av klubbar

Medverkan vid nybildning av klubbar

Samarbete mellan klubbar
(”faddersystem”)

12

Svenska Fäktförbundets åtgärder

Åtgärder i SDF
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Fastställande av och information om
innehållet i förbundets utbildningsplan
och arbetsfördelningen mellan förbund,
SDF och förening

Information till föreningarna om
utbildningsplanen och olika utbildningar

Genomgång av utbildningsplanen.
Inventering av ”ledarkandidater” som bör
anmälas till utbildning under de närmaste
åren

Svenska Fäktförbundets
utbildningshandbok med övningar
lanseras i bred satsning på studiecirklar

PR för utbildningshandboken och
studiecirkelarbetet

Studiecirkelarbete

Centrala utbildningar på i första hand
högre nivå. Under de närmaste åren också
ett starkt inslag av utbildningar också på
lägre nivå. Även ämnen som vapenvård
bör ingå i dessa utbildningar.

Regionala utbildningar på lägre nivå

Rekrytering till instruktörskurser på olika
nivåer. Egen utbildning i klubbarna.

Högre domarutbildning och
vidareutbildning.
Utse examinatorer för SDF: s och
föreningarnas kurser.

Utbildning och vidareutbildning av
domare.

Rekrytering till domarkurser i SF- eller
SDF-regi. Egen domarutbildning

Kraftfull utbildningssatsning

Interaktiv utbildning på hemsidan

Registrering av utbildade domare och
utdelning av domarkort på olika nivåer
Register över utbildade ledare och domare Anmälan till SvFF av alla som genomgår
på SvFF: s hemsida
SDF: s kurser.

Bevakning av SvFF:s utbildningsregister,
så att utbildade föreningsmedlemmar
registreras.

13

Speciell satsning på utbildning av ledare i
samband med de svenska
världscuptävlingarna
Kraftfull information om SISU: s
möjligheter

Deltagande i dessa utbildningar

Kraftfull information om SISU: s
möjligheter

Minst en studiecirkel per år i varje
förening
Utbildningsansvarig utses i varje förening

Förutsättningslös prövning av
möjligheterna att utveckla fäktgymnasiet i
Karlskrona genom bl.a. ökat elevantal och
samverkan inom kommunens planerade
idrottscampus
Stimulans till konst- och teaterfäktning

Information om fäktgymnasiets
möjligheter

Rekrytering av elever till fäktgymnasiet

Utveckla regionala/lokala fäktgymnasier
och fäktskolor

Utveckla lokala fäktgymnasier och
fäktskolor
Pröva frågan om konst- och
teaterfäktningens ställning i föreningen
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Erfarenhetskonferenser med distrikt och
föreningar om ungdomsfrågor

Delta i central konferens

Delta i central konferens

Central ungdomsledarutbildning

Regional ungdomsledarutbildning

Föreningsutbildning

Utbildningshandboken som grund för all
ungdomsledarutbildning.

Utbildningshandboken som grund för all
ungdomsledarutbildning.

Studiecirklar om utbildningshandboken, i
SISU-regi.

Rikslägerverksamhet samt stöd till
klubbar som vill arrangera läger med
deltagare från hela landet

Regional lägerverksamhet

Läger i klubbarna. Anmälan till riksläger
och regionala läger.

Skapa förutsättningar för
mentorsverksamhet mellan klubbar, t ex
att en stor klubb kan vara fadder genom
att även bjuda in en mindre klubb på
specialaktiviteter, som ett lokalt
träningsläger eller tävling

Plan för genomförandet, så att klubbar
som har nära till varandra kopplas
samman.

Anmälan av ungdomar till läger.

Ungdomsfäktningen

Allmänna tips och råd, idébank. (t ex
Utbildningshandboken)

Möjliggöra för lovande ungdomar att tävla Ge stöd till de centrala vapenledarnas
internationellt (t ex satellittävlingar)
arbete med tävlingar utomlands.
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Kunna tillhandahålla information om hur
man går tillväga inför och vid
internationella tävlingar.
Möjliggöra för ungdomar att kombinera
träning, tävling och studier genom
fäktgymnasiet

Information om fäktgymnasiet till
föräldrar och till ungdomar som står inför
sitt gymnasieval.

Stötta med Mastersverksamheten genom
planering och upplägg – tävlingarna i sig
organiseras av arrangerade klubb

Medverka till samordning av
tävlingsutrustning m.m.

Uppmuntra och stödja fler tävlingar,
också vid sidan av Masters.

Arrangera regionala tävlingar på ”lägre
nivå” som t.ex. St. Erikscupen.

Information till och dialog med klubbarna
om hur man kan utnyttja medel från
Idrottslyftet eller annat ekonomiskt stöd

Säkerställa att också de ungdomar som
inte är bäst ej tröttnar och slutar därför
att de inte får tävlingsframgångar.
Ansökningar om medel från Idrottslyftet
för rekrytering och åtgärder för att se till
att barn och ungdomar fortsätter med
fäktning.

Skapa idéer för nya tävlingsformer, t ex
lagtävlingar av olika slag längre ner i
åldrarna för att skapa gemenskap mellan
ungdomarna och där alla känner sig
betydelsefulla oavsett ålder och kön.
Hjälpa till att identifiera talanger och
skapa förutsättningar för dessa att ta
steget upp till elit.
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Se till att också de unga fäktare som inte
är bäst i sin klass får utrymme, t.ex. på
Svenska Fäktförbundets hemsida.

Tips på ”breddaktiviteter” till Svenska
Fäktförbundets hemsida.

Läger också för unga tränare.
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Bred, spännande och stimulerande
tävlingsverksamhet
Ansökningsförfarande och
överenskommelser med arrangörer av SM
och andra speciellt viktiga tävlingar, så att
tävlingen får en hög kvalitet för utövare,
publik och massmedia. Besked om
arrangör senast ett år före tävlingen.

Ansökan om att få arrangera tävling ca ett
och ett halvt år före tävlingstillfället

Kurs för tävlingsarrangörer

Deltagande obligatoriskt för arrangörer

Frågan om seriesystem liknande
Mastersserien för juniorer och seniorer
prövas
Seriesystem för klubblag och SM för
veteraner införs
Nationellt rankingsystem införs
Arrangera DM årligen, individuellt och i
lag

Arrangera och delta i DM

Aktuella tävlingsbestämmelser, anpassade
till internationella krav
För att ytterligare stimulera ungdomarna
att vara kvar som juniorer arrangeras
också riksläger för juniorer

Anmälan till riksläger för ungdomar och
juniorer
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Stöd till samverkan mellan föreningar.

Professionell tränare i föreningen eller
samverkan mellan föreningar

Landslag i världsklass både för
damer och för herrar

Samling med de föreningar som har
landslagskandidater minst en gång per år.

Deltagande i förbundets ”elitkonferens”
med styrelseledamot och tränare.

Dialog med de aktiva och tränarna bl.a.
om vision, målbilder, detaljerade delmål
och möjligheterna att komma med i bl.a.
OS-satsningarna.
Bred förankring av elitverksamheten i
styrelsen.
Skapande av ett bra tränings- och
tävlingsprogram på nationell och
internationell nivå med bl.a. utländsk
sparring och samordnade läger för de
olika landslagen.
Talangutvecklingsprogram för kommande
landslag.

Läger för distriktets talanger.

Ekonomisk styrka att utveckla talanger i
internationell miljö tills de nått
landslagsnivå.
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”Nationellt utvecklingscentrum” för i
första hand landslagsläger.
”Uppvisningsträningar” med landslaget i
olika klubbar.

Öppenhet i klubben och möjlighet för
landslagsledningen att organisera träning
både för landslaget och klubbens egna
talanger.

Arrangera minst ett elittränarseminarium
per år, där också utländska impulser tas
tillvara.

Deltagande i förbundets
elittränarseminarier.

Om ekonomiska resurserna tillåter
erbjuda utvecklingsprogram för
klubbtränare, inkl. deltagande i resor.

Deltagande i eventuellt
utvecklingsprogram.
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Jämställdhet
Uppmana föreningar och SDF att
Informera valberedningar om RF: s och
nominera kandidater av båda könen på
Svenska Fäktförbundets jämställdhetsmål.
alla nivåer, så att RF: s mål att kvinnor och
män ska vara representerade med minst
40 procent i alla beslutande och
rådgivande organ på förbunds-, SDF- och
klubbnivå förverkligas.

Informera valberedningar om RF: s och
Svenska Fäktförbundets jämställdhetsmål.

Nominera kandidater av båda kön till
styrelser.

Nominera kandidater av båda kön till
styrelser

Nominera kandidater av båda könen till
styrelser

På flera sätt upprepa informationen om
idrottens jämställdhetsmål.

Sända representanter av båda könen till
årsmöten hos SF.

Sända representanter av båda könen till
årsmöten hos SDF och SF.

Kraftfull marknadsföring av Svenska
Fäktförbundets kurser, speciellt till
kvinnor, så att fler kvinnliga tränare kan
utbildas.
Uppmuntra klubbar att sända
flickor/kvinnor på utbildning genom
subventionering av kursavgift.

Förenkla rekrytering av styrelseledamöter
genom att introducera lämpliga kandidater
och ev. adjungera dem i styrelsen för
särskilda ändamål.

Inventera möjliga kandidater till tränaroch ledarutbildningar. Tillfråga var och en
som bedöms vara lämplig kandidat – inte
räkna med att den som själv skulle vilja
utbilda sig tar upp frågan med styrelsen.
Sända deltagare till utbildningarna.

Sända deltagare till utbildningarna.

Undersöka intresset för utbildningar
endast avsedda för flickor/kvinnor.
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Öka förståelsen för vikten av en jämställd
idrott genom att bl.a. inbjuda till kurser
och seminarier om ämnet.

Sända deltagare till kurser och seminarier. Sända deltagare till kurser och seminarier.

Vara observant så att en jämställd bild
sprids av svensk fäktning bl.a. på
inbjudningar och referat m.m., inte minst
på den egna hemsidan.
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Bevakning av stöd från DF.

Aktiv bevakning av stöd från t.ex. SISU
och Handslaget/Idrottslyftet.

Information till föreningarna om lokalt
aktivitetsstöd och möjligheter till lotterier

Redovisning till kommunen och till DF av
lokalt aktivitetsstöd

Ökad självfinansiering
Aktivt arbete för att nå långsiktiga
överenskommelser med huvudsponsor
och officiella sponsorer

Aktiv lotteriförsäljning, t.ex. Bingolotto
och Sverigelotten
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Offensiv PR- och
informationsverksamhet
Utse PR- och informationsansvarig i
klubben
Utveckla www.fencing.se

Kurs för PR- och informationsansvariga i
samband med utbildningen för
tävlingsarrangörer

Bidra med artiklar till hemsidan

Ständig aktualisering av klubbuppgifter
till förbundets hemsida. Tips och artiklar
till hemsidan.
Deltagande i förbundets utbildning

Årliga journalistträffar i samband med
viktig tävling
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