Till: Föreningar, SDF och Ombud Fäktning

Stockholm den 7 december 2015

Remiss angående förslag till nya regler
för fäktutrustning i Sverige
Styrelsen i SvFF har beslutat att inbjuda föreningar, SDF och Ombud
Fäktning att lämna synpunkter på nedanstående förslag om förändrade utrustningsbestämmelser i Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser. Remissvar ska ha inkommit senast 17 januari.
Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp med uppdrag att se över
nuvarande säkerhetsregler och lämna förslag till eventuella
förändringar i Tävlingsbestämmelserna vad gäller utrustning.
Arbetsgruppen består av följande personer:
Stefan Clausen

Ordförande

Mattias Edlund
Orvar Jönsson

SvFF styr

Pierre Thullberg

GS, adj

Sten Wessman
Arbetsgruppens överväganden och förslag presenteras nedan.
Arbetsgruppen har även tagit fram ett förslag till allmänna
säkerhetsrekommendationer som antagits av SvFF:s styrelse och
publiceras på fencing.se i särskild ordning.
Fäktning är en sport i ständig utveckling. Såväl fäktningen som
materialet förändras över tiden och vi måste därför se till att vi hela
tiden följer utvecklingen och anpassar reglerna.
Under senare år har ett antal incidenter inträffat, såväl i Sverige som
internationellt, som motiverar att de nationella utrustningsbestämmelserna i Sverige ses över. De nuvarande reglerna har varit i
stort sett oförändrade i 25 år och har vissa tydliga svagheter. En
sådan svaghet är att utrustningen i de yngre klasserna vad gäller
material och utförande är i stort sett oreglerad. Vidare finns det
ingen kvalitetsgaranti alls vad gäller material och tillverkningsprocess för klingor för någon åldersgrupp. Slutligen är reglerna
förvirrande med ett ”successivt” införande av FIE-krav mellan
åldersklasserna, vilket gör domarnas arbete svårare ,skapar
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osäkerhet hos för föräldrar när det är dags att köpa utrustning till
deras barn och gör marknaden för begagnad fäktmateriel ineffektiv.
Syftet med de föreslagna förändringarna nedan är att höja
säkerheten samtidigt som reglerna görs mer enhetliga, i syfte att
förenkla för såväl fäktare som arrangörer och domare. Enhetligheten
bör också göra det enklare att köpa och sälja begagnad utrustning.
Arbetsgruppen har valt att göra en brytning mellan Yngre Ungdom
och Äldre Ungdom då många yngre väljer att enbart tävla i lokala
tävlingar som till exempel S:t Erikscupen och Masthugget Cup. Den
dag fäktaren väljer att fortsätta på Masters eller andra nationella
tävlingar och därmed troligen också väljer att tävla i fler
åldersklasser är det lämpligt att skaffa bättre och säkrare utrustning.
De ändringar föreslås kommer att innebära en viss ökad kostnad för
fäktare och föreningar. Arbetsgruppen anser dock att detta är
motiverat, framför allt genom att en ökad säkerhet erhålls men även
då begagnatmarknaden gynnas då all utrustning från och med Äldre
Ungdom har samma krav.
De huvudsakliga förändringarna som föreslås är:
•

Krav på full FIE utrustning fr.o.m. Äldre Ungdom (U15)

•

Krav på FIE klinga fr.o.m. Äldre Ungdom (U15)

•

Krav på 350 N utrustning för Miniorer (U11) och Yngre
Ungdom (U13).

I bilaga 1 redovisas dels de nuvarande reglerna, dels förslag till nya
regler. Alla uppdateringar visas med röd text. En konsekvens av
förslaget är att kraven på utrustning för Yngre Ungdom i ett
avseende sänks genom att plastrongen inte längre behöver vara FIEhomologerad. Samtidigt införs docks säkerhets- och kvalitetskrav på
hela utrustningen för denna åldersklass och att de i Yngre Ungdom
som har ambitioner utöver lokala tävlingar kan antas vilja tävla i
Äldre Ungdom och kommer därmed att skaffa utrustning som klarar
kraven för Äldre Ungdom.
Planen är att de föreslagna ändringarna ska införas till säsongen
2016/2017. Eventuella synpunkter lämnas senast den 17
januari 2016 via e-post till info@fencing.se.
Vid eventuella frågor i remissarbetet kontakta Stefan Clausen via epost stefan@fencing.se eller mobil 070-793 4240.
Vänliga hälsningar
Stefan Clausen, e.u.
Ordförande i SvFFs arbetsgrupp för säkerhet
Medlem i EFCs SEMI kommission

