FÄKTNINGEN INFÖR
FRAMTIDEN
Impulser till verksamhetsplaneringen i föreningar och SDF

”Glädjen i föreningen och föreningens sociala gemenskap, vid sidan av pisten, är
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre
upp i åldrarna. I den goda föreningen är det nära till skratten.”
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Inledning
Svenska Fäktförbundets förbundsmöte den 8 mars 2015 fastställde
verksamhetsplanen för 2015. Där skrevs bl.a. följande:
”Förbundsmötet 2014 fattade i bred enighet beslut om programmet ”Fäktningen
inför framtiden” efter en unikt bred remissverksamhet. Under 2014 har
handlingsplaner behandlats i ett samråd med föreningar och SDF tillsammans med
en remiss om ungdomsfäktningens framtid.
Det borde därmed finnas en bred samstämmighet om Svenska Fäktförbundets mål
och vägarna till målen.”
Svenska Fäktförbundets arbete för att skapa en ännu bättre ungdomsfäktning
intensifieras under året med bl.a. regionala konferenser, där det reviderade
avsnittet om ungdomsfäktning i programmet ”Fäktningen inför framtiden” ska
diskuteras tillsammans med de handlingsplaner som varit på remiss.
Förbundsstyrelsen lämnar förslag om en gemensam planering i förbund, SDF och
föreningar för att skapa ett brett genomslag för programmet ”Fäktningen inför
framtiden”.
Under våren framställs ett material, som ska tjäna som stöd för föreningarnas
verksamhetsplanering. Avsikten är bl.a. att varje organisationsled ska ta sitt
ansvar för genomförandet av programmet och för de av förbundsmötet beslutade
nyckeltalen för 2019. Också målbilderna ska få en bred spridning.”
Förbundsmötet beslutade att ställa sig bakom förslaget till sammanhållen
verksamhetsplanering och uppmanade samtliga föreningar och SDF att i sina egna
verksamhetsplaner försöka genomföra de riktlinjer och åtgärder som förbundsmötet
antog.
I det här materialet redovisas vad som bör göras i förbund, SDF och föreningar för att
genomföra programmet ”Fäktningen inför framtiden”.
Regionala konferenser arrangeras under hösten 2015, där verksamhetsplanerna,
speciellt ungdomsfäktningen, kommer att diskuteras.
Som inledning till varje avsnitt finns de målbilder, som också inleder varje avsnitt i
programmet ”Fäktningen inför framtiden”.
Under varje avsnitt finns frågor som poängterar de allra viktigaste uppgifterna för
SDF och föreningar.
Stockholm i juni 2015
Förbundsstyrelsen
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Nyckeltal
Svenska Fäktförbundet har under lång tid vid förbundsmöten fattat beslut om
önskvärda nyckeltal. Nyckeltalen har valts, därför att de är utomordentligt avgörande
för Svenska Fäktförbundets stöd från RF. I de allra flesta RF-distrikt är dessa
nyckeltal också avgörande för RF-distriktets fördelning av landstingsstödet till SDF
och till föreningar, där SDF saknas.
Men det viktigaste skälet för de valda nyckeltalen är, att Svenska Fäktförbundet blir
en starkare organisation, om antalet föreningar ökar liksom antalet medlemmar.
Antalet licenser speglar tävlingsaktiviteten, liksom antalet deltagartillfällen, som ger
stöd för lokalt aktivitetsstöd, speglar föreningarnas träningsaktivitet. Flera
studietimmar ger också underlag för ökat stöd. Men ytterst handlar det om
utbildning för att göra föreningar och förbund ännu starkare.
Förbundsmötet 2015 beslutade att fastställa följande nyckeltal för 2019.

Antal föreningar
Antal medlemmar
Antal licenser
Lokalt aktivitetsstöd
antalet deltagartillfällen
antalet sammankomster
(7 – 20 år)

2000

2010

2013

2014

Mål
2019

51

49

52

52

55

Ökning
(%)
2014 2019
+6

2 900

4 324

4 087 *)

4 938

6 000

+ 22

323

829

874

925

1 200

+ 30

94 000
11 000

80 434
10 282

102 562
12 134

106 700
12 620
**)

125 000
15 000

+ 17
+ 19

907 412

1 118 838
***)
2 422

1 410
****)

3 000

+ 113

Utbetalt belopp, kr
Studietimmar i SISU-regi

80

909

*) Jämförbar statistik saknas, då antalet medlemmar från och med 2012 baseras på IdrottOnline.
**) En beräkning, om höstens verksamhet 2014 ökar procentuellt lika mycket som vårens verksamhet ökade
(+ 4).
***) Redovisningen av beloppen avser att öka motivationen. De bör inte betraktas som nyckeltal, då de är en
följd av förändringen av förbundets aktivitet men också en följd av ev. förändringar av ersättningen, något som
beslutas av RF. Avgörande är antalet sammankomster och antalet deltagartillfällen.
****)Minskningen förklaras till största delen av förändringar av studieverksamheten i en enda förening.

Om förbundsmötets beslut om nyckeltal måste varje förening ta sitt ansvar för att
förbättra verksamheten i linje med nyckeltalen.
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Diskutera i SDF och föreningar
Vad kan SDF och föreningar göra tillsammans och var för sig för att till 2019 öka
antalet medlemmar med 22 procent, antalet licenser med 30 procent och det lokala
aktivitetsstödet med 17 respektive 19 procent?
Diskutera bl.a. familjemedlemskap och, allmänt, möjligheten att rekrytera flera barn
och ungdomar och behålla dem längre upp i åldrarna.
Diskussioner om SISU kommer senare i materialet liksom mer konkreta frågor om
ungdomsfäktningen.

Föreningsutveckling
Målbild 2020
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig
verksamhet med hög kvalitet, där rekrytering, social gemenskap, stark ekonomi, goda
kommunkontakter och kvalificerad utbildning är hörnstenar.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF (ombud
fäktning)

Åtgärder i föreningarna

”Fäktningen inför
framtiden” – rubrik på
fencing.se med målen,
nyckeltalen och
handlingsplanerna.

Stödja samverkan mellan
föreningarna för att bl.a.
ge impulser till konkreta
verksamhetsplaner, så att
programmet ”Fäktningen
inför framtiden” blir
verklighet genom
samordnade insatser i
förbund, SDF och
föreningar.

Årlig verksamhetsplan
utarbetas, där förbundets
mål, verksamhetsplaner
och nyckeltal följs upp.

Närvaro för SDF och
ombud fäktning vid RFdistriktens stämmor.

Samtal med RF-distriktet
om bl.a. stöd till
anläggningar och materiel

Ansvarig utses i
förbundsstyrelsen för
föreningsutveckling. I
arbetet ingår bl.a. att följa
utvecklingen i SDF och
föreningar, förmedla stöd
till svagare föreningar samt
initiera en sammanhållen
verksamhetsplanering i
SDF och föreningar (skisser
till verksamhetsplaner).
Säkerställa att ombud
fäktning finns och
engageras i varje RF-

Rekryteringsinsatser
minst en gång om året.
En ansvarig för
kommunkontakter och
regelbundna träffar med
tjänstemän och politiker
(inbjudan till tävling och
träning m.m.)
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distrikt, som inte omfattas
av fäktningens SDF.

Särskilda insatser för att
stimulera samverkan
mellan föreningar, där SDF
saknas, t.ex. i Norrland.

I samråd med
föreningarna säkerställa
att t.ex. statistik över
lokalt aktivitetsstöd m.m.
lämnas in till RFdistriktet som grund för
landstingsstödet.

(Idrottslyftets regionala
del).

Ökad kraft i utbildningen
av kvalificerade tränare (se
vidare under utbildning)
Genomlysning av ekonomin
i förbund och föreningar
och förslag till åtgärder för
att försöka hålla tillbaka
kostnaderna (arbetsgrupp).

Diskussion och beslut om
hur kostnaderna för
deltagarna kan hållas
tillbaka.

Diskutera i SDF och föreningar
Hur kan arbetet med verksamhetsplaner, som följer upp bl.a. Svenska
Fäktförbundets handlingsplaner och nyckeltal, förbättras i SDF och föreningar?
Vilka rekryteringsinsatser, kanske med stöd av centrala medel från Idrottslyftet,
planerar föreningen under det närmaste året?

Utbildning
Målbild 2020
Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan,
med utvecklingstrappan som grund.
En flerårig yrkesutbildning till professionell elittränare är, tillsammans med
fortbildningsprogram för verksamma tränare, en naturlig karriärväg inom svensk
fäktning.
Många fäktföreningar har ett särskilt samarbete med ett eller flera gymnasier, som av
Svenska Fäktförbundet har blivit godkänt för nationell idrottsutbildning (NIU).
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Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna

Central samverkan med
SISU.

Samverkan med SISU.
Föreningsträffar med
presentation av kurser
och material. Dialog med
förbundets ansvariga
och ev. centralt
deltagande.

Regelbunden dialog med
SISU regionalt och lokalt
om möjligheter till olika
former av stöd för
utbildningsinsatser i
föreningen.

Utbildningskalender på
senvåren.
Standardiserade
utbildningar framställs.
System för validering
utarbetas.

Utbildningsregister och
plan för varje aktiv ledare.

Uppdragsbeskrivning för
utbildningsansvariga i
föreningarna.

Utbildningsansvarig utses i
styrelsen.

Stöd för fäktgymnasier,
central administration av
dessa m.m.

Initiera en diskussion
om fler fäktgymnasier i
samverkan med
föreningarna.

Pröva möjligheterna att
starta fäktgymnasium på
orten, alternativt i
samverkan med andra
föreningar på annan ort.

Diskutera i SDF och föreningar
Ett bra samarbete med SISU-distriktet är förutsättningen för att nyckeltalen ska nås
inom utbildningsområdet (studietimmar).
Vem är utbildningsansvarig i SDF och i föreningen? Vilka är de viktigaste
arbetsuppgifterna för den utbildningsansvariga?
Diskutera föreningens nuvarande samarbete med SISU. Hur kan det förbättras? Hur
kan en ledarträff med SISU läggas upp?
Vilka utbildningar är speciellt viktiga att regelbundet genomföra (ex. hjärt- och
lungräddning)?
Vilka förutsättningar finns för SDF och föreningen att försöka starta ett
fäktgymnasium på orten?
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Ungdomsfäktningen
Målbild 2020
Svensk fäktnings ungdomsverksamhet öppnar dörrarna för allt fler ungdomar. En
större andel ungdomar än tidigare stannar också kvar i verksamheten som aktiva
fäktare eller som domare och ledare.
Fäktningen ger, bättre än många andra idrotter, ungdomarna ett livslångt
idrottsintresse.

Handlingsplaner
Svenska
Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna

Initiera fler regionala
läger och tävlingar,
bl.a. med stöd från
Idrottslyftet.

Fler regionala
ungdomstävlingar och
läger.

Fler lokala läger och
engagemang i regionala läger
och tävlingar.

Kraftfull satsning på
Svenska
Fäktförbundets
ungdomsledarutbildningar.

Stöd och rekrytering till
förbundets
ungdomsledarutbildningar.

Rekrytering av föräldrar och
fäktare till
ungdomsledarutbildningarna.

Aktuella skildringar
av landslagsfäktarnas
vardag och tävlingar
på hemsidan och
facebook.
Revidering av
reglerna för
fäktmärken. Nya
fäktmärken.
Förändrade
tävlingsformer i barnoch
ungdomsfäktningen,
så att deltagarna får
fäkta mycket mot så
jämnt motstånd som
möjligt.

Pröva möjligheterna för barn
och ungdomar att kombinera
utbildningen med fäktningen
genom bl.a. läxläsningsrum,
läxhjälp och mellanmål.
PR för fäktmärken och
möjligheterna att erövra dem i
föreningen.
Uppmuntra och premiera
lyckade insatser både på
pisten och utanför genom t.ex.
Hall of fame. Premiera också
Fair play.
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Diskutera i SDF och föreningar
Hur kan SDF och föreningen gemensamt försöka arrangera fler lokala och regionala
läger och tävlingar?
Hur kan föreningen göra det möjligt för barn och ungdomar att kombinera
utbildningen med fäktningen genom bl.a. läxläsningsrum, läxhjälp och mellanmål?
Hur kan SDF redan nu förändra tävlingsformerna i de traditionella tävlingarna, så att
deltagarna får fäkta mycket mot så jämnt motstånd som möjligt?

Tävlingsverksamheten
Målbild 2020
Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med
alla vapen och för alla åldrar.
Tävlingarnas kännetecken är god organisation och marknadsföring, kompetenta
tävlingsledare och överdomare, perfekta sportsliga förutsättningar, integritet hos alla
beslutsfattare samt total respekt för fäktsportens regler och svensk fäktnings
kärnvärden.
Tävlingsverksamheten organiseras av föreningarna eller av samverkande föreningar
(SDF) med förbundsstöd, när det gäller samordning och kompetensutveckling.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i
föreningarna

Plan för antalet
Masterstävlingar och
bedömning av olika
arrangörers möjligheter att
leva upp till bl.a.
kvalitetskraven (antalet
egna domare ett kriterium,
enl. avsnittet om domarna
nedan).

Planera och genomföra
distriktsmästerskap.

Stark lojalitet mot
förbundets anvisningar
för bl.a. Masters- och
SM-tävlingar.

Fler regionala
ungdomstävlingar och läger.

Instruktioner för SMtävlingar utarbetas.
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Handbok för
tävlingsarrangörer
utarbetas.
Kurs för tävlingsarrangörer
(obligatorisk för bl.a. SMoch Mastersarrangörer).

Deltagande i kurs.

Deltagande i kurs för
arrangörer.

Förändrade tävlingsformer i
barn- och
ungdomsfäktningen, så att
deltagarna får fäkta mycket
mot så jämnt motstånd som
möjligt.

Diskutera i SDF och föreningar
Hur kan SDF och föreningarna komma igång med fler regionala ungdomstävlingar
och läger?
Vilka är förutsättningarna för att genomföra distriktsmästerskap i skilda klasser? Hur
kan det organiseras?

Landslagsverksamheten
Målbild 2020
Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna

Program för läger,
utbildning och tävlingar.

Initiera samlingar med
Obligatorisk närvaro för de
tränare. Gemensam
tränare som bjuds in till
träning med t.ex. de bästa läger och konferenser.
juniorerna och
kadetterna från flera
föreningar.

Läger som samlar fäktarna i
olika åldersklasser bl.a. för
att låta de yngre stimuleras
9 (13)

av de äldre och allra bästa.
Särskilda planer för
landslagen i samverkan
med SOK.
Skapa en miljö för
utveckling och utbildning av
tränarna, bl.a. genom
konferenser och en portal
för utveckling (”digital
mötesplats”).

PR och information om
portalen.

Diskutera i SDF och föreningar
Vad kan SDF och föreningarna göra för att bl.a. sprida goda erfarenheter mellan
varandra och stödja en utveckling för de äldre ungdomar som vill satsa extra hårt?

Jämlikhet och jämställdhet
Målbild 2020
Samtal om svensk fäktnings värderingar och gott föredöme i förbund och föreningar
medverkar till att alla känner sig välkomna till svensk fäktning oberoende av kön,
social ställning, ekonomiska förutsättningar, religiös trosuppfattning, sexuell
läggning eller etnisk bakgrund.
Det ska vara lika naturligt för en flicka som för en pojke att börja fäkta.
Ingen flicka ska uppleva att hon får mindre stöd än en pojke på motsvarande nivå.
Både kvinnor och män i förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser är
representerade med minst 40 procent.
Valberedningar på alla nivåer i svensk fäktning, utöver ordförande, består av lika
antal kvinnor och män.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder
Inslag vid förbundsmötet och
verksamhetskonferenser.
Krönikor på hemsidan.

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna
Samtal om Svenska
Fäktförbundet
värderingar vid träffar
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med fäktare och
föräldrar (Programmet
”Fäktningen inför
framtiden.”)
Dialog med valberedningen.

Dialog med
valberedningen. Se till
att målen om jämn
könsfördelning uppnås i
varje SDF.

Dialog med
valberedningen. Se till
att målen om jämn
könsfördelning uppnås i
varje förening.

Föreningsenkät om andelen
kvinnor samt årlig uppföljning
och redovisning.

Svar på föreningsenkät.

Särskilt arbete med
handlingsplaner för att
förbättra rekryteringen av
flickor och av kvinnliga
tränare.

Särskilt fokus på
rekrytering av flickor.
Särskild uppmärksamhet
på barn och ungdomar
med utländsk bakgrund.

Betoning av hela arbetet för
jämlikhet, inte endast mellan
könen, i tal och skrift.

Diskutera i SDF och föreningar
Vem eller vilka i styrelsen i SDF och i föreningen är ansvarig för att till
valberedningen tydliggöra svensk idrotts mål om att både kvinnor och män i
förbundsstyrelse, SDF-styrelser och föreningsstyrelser ska vara representerade med
minst 40 procent?
Vilka är förutsättningarna att i föreningen och SDF redan under 2016 uppnå målet 40
procent?
Vilka speciella metoder kan föreningen använda för att rekrytera fler flickor och fler
barn och ungdomar med utländsk bakgrund? Observera att medel från Idrottslyftet
kan användas.
Vilka speciella insatser kan SDF och förening göra för att rekrytera fler kvinnor till
förbundets tränarkurser m.m.?
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Självfinansiering, PR och information
Målbild 2020
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 kärnvärden, uppskattar den breda
tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade tävlingar.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna

Inventering av möjliga
samarbetspartners.

Inventering av möjliga
samarbetspartners.

Inventering av möjliga
samarbetspartners.

Träffar med tänkbara
partners.

Träffar med tänkbara
partners.

Träffar med tänkbara
partners.

Avtal med ersättningar till
Svenska Fäktförbundet
samt aktiva
motprestationer som ger
offentlig uppmärksamhet.

Avtal med ersättningar till
SDF samt aktiva
motprestationer som ger
offentlig uppmärksamhet.

Avtal med ersättningar till
föreningen samt aktiva
motprestationer som ger
offentlig uppmärksamhet.

Ambitionen att teckna
sponsoravtal som också
omfattar möjligheter för
föreningarna.

Ev. motprestationer och
möjligheter som led i avtal
som omfattar både central
och lokal nivå.

Diskutera i SDF och föreningar
Hur kan föreningen göra för att få igång ett planerat arbete för att knyta fler
samarbetspartners och sponsorer till föreningen?
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Domarverksamheten
Målbild 2020
Svenska fäktdomares antal och kompetens har ytterligare ökat genom kvalificerad
utbildning, fler domartillfällen och ett väl förankrat regelverk för domarna.
Kvalificerade svenska domare finns i tillräckligt antal både vid tävlingar i och utanför
Sverige.
Fäktare och fäktledare ser domarkarriären som en attraktiv, naturlig och uppskattad
framtidsuppgift.

Handlingsplaner
Svenska Fäktförbundets
åtgärder

Åtgärder i SDF

Åtgärder i föreningarna
Samtal med föräldrar och
fäktare om
”domarkarriären”.

Särskilda planer för att
rekrytera fler kvinnliga
domare.

Planera och genomföra
regionala
domarutbildningar med
särskilt fokus på kvinnliga
domare.

Kartläggning av intresset
samt plan för rekrytering av
nya domare och utbildning,
både av nya och äldre
domare. Särskilt fokus på
fler kvinnliga domare.
Tävlingsarrangörers ansvar
för domarna (handbok för
tävlingsarrangörer).
Ökat ansvar för
tävlingsarrangörer att
utbilda egna domare.

Diskutera i SDF och föreningar
Hur kan föreningen genomföra ett planerat arbete för att bl.a. erbjuda fäktande
ungdomar och föräldrar att bli domare?
Vem tar ansvar för detta i föreningen? Den utbildningsansvariga eller särskild
domaransvarig?
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