Svenska Fäktförbundets program för landslag
Finansieringsnivåer för program i Svenska Fäktförbundets landslagssystem. Antagna av Svenska
Fäktförbundets styrelse 2018-01-22.

Syfte
Syftet med dokumentet är att beskriva de olika nivåer av program för landslagsverksamheten
som finns i Svenska Fäktförbundets regi. Dokumentet syftar till att fastställa så tydliga
nivåkriterier som möjligt samt att ange ungefärlig verksamhetsomfattning på respektive nivå.
Dokumentet handlar inte huvudsakligen om kvalificeringssystem för mästerskap som behandlas
i de uttagningskriterier som landslagsledningen publicerar i god tid inför varje säsong. På sikt ska
de olika programmen leda till att Sverige blir den största lilla fäktnationen i världen.

Tidslinje
Tidslinjen för beslut och åtgärder för en cykel på tre år är: Den 15 Aug år 1: HPM lämnar
verksamhetsberättelse över den gångna säsongen.
Den 30 sept år 1: HPM lämnar förslag till nivåindelning, budget och verksamhetsplan för
säsongen år 2-3.
Den 15 nov år 1: Styrelsen fastställer preliminär budget för landslagsverksamhet år 2 och 3 Den
15 feb år 2: Styrelsen fastställer förslag till definitiv budget och verksamhetsplan för
landslagsverksamhet år 2 samt förslag till preliminär budget år 3.
Den 15 mars år 2: Årsmötet fastställer definitiv budget och verksamhetsplan för
landslagsverksamheten år 2 samt preliminär budget år 3.

Definitioner
Det svenska landslagssystemet kan ha seniorprogram för landslag på tre finansieringsnivåer.
Utöver de krav som här ställs för att ingå i ett program krävs för kvalificering till mästerskap att
fäktaren följer de kriterier för uttagning för respektive vapen som landslagsledningen publicerar
i god tid före varje enskild säsongs början. Med ”vapen” i detta dokument menas följande

kategorier: damflorett, herrflorett, damsabel, herrsabel, damvärja och herrvärja.
Svenska Fäktförbundets definition av att ”vara i satsning” bygger på följande krav på årlig
träningsvolym efter ålder, framtagen efter en omfattande omvärldsanalys av sex framgångsrika
fäktnationers, särskilt Frankrikes, träningsvolym:
15 - 18 år

420 - 630 h/ år

18 - 21 år

630 - 840 h/ år

21 år -

900 - 1125 h/ år

För att kunna uppnå de ovan angivna träningsvolymerna krävs att det totala antalet lägerdagar
med respektive seniorlandslag ökar från nuvarande cirka 30 dagar om året (säsongen 2017-18)
till minst 50 dagar om året.
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 Svenska Fäktförbundets träningsdagbok på fencing.se.
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. Seniorer på OS- och Perspektivnivå ska ha minst 6,0 i fysindex och för
fäktare på Uppbyggnadsnivå ska en tydlig utveckling mot fysindex 6 kontinuerligt pågå.
skriver under Fäktaravtalet fr o m år 1 för OS-nivå och fr o m år 2 för Perspektivnivå.

Huvudanalysen bakom dokumentet är att det viktigaste för svensk landslagsfäktning är att
skapa program som över en längre period ökar sin träningsvolym markant jämfört med
nuvarande generella träningsvolymer och att säkerställa att kvaliteten på den träningen är av
internationell elitklass. I sig är det arbetet viktigare än resultatkrav då hårt arbete, med hög
kvalitet, över ett antal år anses i sig kunna leda till tydliga förbättringar av vår nuvarande
världsranking. Arbetet ställs i centrum den första tiden, inte resultaten. Trots det bör vissa
resultatkrav införas för att de olika satsningarna ska kunna bedömas utifrån sina framtida

chanser till OS-kvalifikation och därmed kunna använda våra begränsade resurser så effektivt
som möjligt. Följande tre nivåer för program, med respektive resultat- och prestationskrav,
föreslås därför.

OS-nivå
Sammanfattande beskrivning av nivå

Ett program med sex fäktare i ett vapen som anses ha tydlig möjlighet att kvalificera sig för OSdeltagande i nästkommande OS.
Nivåkriterier

•
•
•
•
•

Krav på den enskilda fäktaren att vara i satsning enligt definitionen i detta dokuments
inledande stycke.
För att bli kvalificerad som OS-trupp måste ett vapen visa på en tydlig möjlighet att
kunna kvalificera sig till nästkommande OS.
Truppen måste ha en världsranking bland de tolv bästa nationerna i världen och en
dokumenterad förmåga att nå topp fyra-placering på lag-VC.
Krav på minst 50 gemensamma lägerdagar per år.
Krav på förbättrad individuell världsranking i truppen. Om endast en individuell fäktare
uppvisar möjlighet att kvalificera sig till OS, utan ett lag kring som kan kvalificeras, gäller
samma stöd och samma allmänna kravställning på den individuella fäktaren men ett krav
på en individuell världsranking på minst 32.

Programinnehåll

•

En arvoderad förbundskapten.

•

Så stort ekonomiskt bidrag till fäktares deltagande på alla VC under en säsong som
ekonomin tillåter.
Fullt finansierade ledare till alla VC under en säsong.

•
•
•
•

Fullt finansierat mästerskapsdeltagande, förutsatt att fäktarna uppfyller
uttagningskriteriernas villkor.
Fullt finansierade ledare till alla VC under en säsong.
Minst 50 gemensamma lägerdagar per år.

Perspektivnivå
Sammanfattande beskrivning av nivå

En trupp med åtta fäktare i ett vapen som på sikt anses kunna ha chans att kvalificera sig för
deltagande i OS.
Nivåkriterier

•

Krav på den enskilda fäktaren att vara i satsning enligt definitionen i detta dokuments
inledande stycke.

•

För att bli kvalificerad som Perspektivtrupp måste ett vapen visa på en tydlig möjlighet
att utifrån nuvarande situation kunna nå nivån OS-trupp inom två år.

•

Truppen måste ha en världsranking bland de 20 bästa nationerna i världen eller ha så
starkt individuellt rankade fäktare att en sådan utveckling anses möjlig inom två år.

•

Krav på ett ökat antal gemensamma lägerdagar jämfört med 30 dagar per år säsongen
2017-18.
Krav på förbättrad individuell världsranking inom truppen.

•

Programinnehåll

•
•
•

En arvoderad förbundskapten.
Så stort ekonomiskt stöd som ekonomin tillåter till alla fäktare till tre VC per säsong.
Fullt finansierade ledare till tre VC per säsong.

•

Fullt finansierat mästerskapsdeltagande om inte särskilda omständigheter, såsom
exempelvis långväga dyr resa och dyrt boende, omöjliggör detta och förutsatt att
fäktarna uppfyller uttagningskriteriernas villkor.

•

Ökat antal gemensamma lägerdagar jämfört med cirka 30 dagar per år 2017-2018.

Uppbyggnadsnivå
Sammanfattande beskrivning av nivå
En trupp med sex till åtta fäktare i samma vapen som uppvisar en tydlig möjlighet att utifrån
nuvarande situation kunna nå nivån Perspektivtrupp inom två år.
Nivåkriterier

•

Krav på den enskilda fäktaren att vara i satsning enligt definitionen i detta dokuments
inledande stycke.

•

För att bli kvalificerad till Uppbyggnadsnivå måste ett vapen uppvisa en tydlig möjlighet
att utifrån nuvarande situation kunna nå Perspektivnivå inom två år.
Krav på en tydlig positiv utveckling av fysindex.

•
•

Krav på ett ökat antal gemensamma lägerdagar jämfört med 30 dagar per år säsongen
2017-18.

Programinnehåll

•
•

En förbundskapten, eventuellt arvoderad.
Inget ekonomiskt stöd till fäktare för deltagande i VC.

•

Finansiering av ledare till tre VC per säsong.

•

Delfinansierat mästerskapsdeltagande, förutsatt att fäktarna uppfyller.
uttagningskriteriernas villkor.

Alla fäktningens sex vapen kan ansöka om att placeras i en av de tre nivåerna för seniorlandslag.
Alla nivåer behöver inte ha trupper representerade om inte underlag för detta för tillfället finns.
För vapen som inte når upp till Uppbyggnadsnivå gäller för internationella tävlingar utanför VCkalendern, exempelvis på satellit-VC och nordiska mästerskap. Ett första steg för ett vapen
utanför systemet är en arvoderad förbundskapten om förutsättningar anses föreligga att nivån
Uppbyggnadsnivå inom två år. Uttagningar till internationella seniormästerskap görs enligt
gällande uttagningskriterier som publiceras av landslagsledningen i god tid inför varje ny säsong.
Där finns alla obligatoriska landslagsläger och internationella tävlingar tydligt redovisade.
Kadett- och juniorlandslagsverksamhet är öppen för alla vapen som har fått uttagningskriterier
godkända av landslagsledningen.

Kadett- och juniormästerskap
Uttagningar till internationella kadett- och juniormästerskap görs enligt gällande
uttagningskriterier som publiceras av landslagsledningen i god tid inför varje ny säsong. Där
finns alla obligatoriska landslagsläger och internationella tävlingar tydligt redovisade. Kadettoch juniorlandslagsverksamhet är öppen för alla vapen som har fått uttagningskriterier
godkända av landslagsledningen.

