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Inledning
Lördagen den 6 augusti invigs de olympiska spelen i Rio de Janeiro. Ingen svensk
fäktare kommer att delta, trots att bl.a. damvärjlaget gjorde utomordentliga insatser
under de senare årens kvaltävlingar. Och Emma Samuelsson vann silvermedaljen i
VM 2015. Inte heller detta räckte till kvalificering till OS. Direktkvalificering för
medaljörer vid VM är vanligt i de flesta idrotter.
Men även om svenska fäktare hade gått vidare till OS, hade behovet av en översyn av
landslagsverksamheten varit lika starkt. Det är helt enkelt naturligt att göra detta när
de fyra åren mellan de olympiska spelen är över. Nu är siktet inställt på Tokyo 2020
och på OS 2024, i en stad som ännu inte är bestämd.
I verksamhetsplanen för 2016, som antogs av förbundsmötet i mars 2016, skrevs
följande:
”Oavsett resultatet av kvalificeringen till OS, är det naturligt att från och med
september (efter OS) se över målen för den framtida landslagsverksamheten och
vägarna till målen i brett samråd med SOK och de föreningarna som har
landslagsfäktare eller blivande sådana.”
Detta remissmaterial har i huvudsak sammanställts av landslagsledningen.
Vi uppmanar nu alla landets fäktföreningar att sätta sig in i materialet, svara på
frågorna, eller ett urval av dem, och skicka in svaren. De föreningar som inte har
landslagsaktuella fäktare idag, kan förhoppningsvis ha det imorgon.
Skicka svaren till
info@fencing.se
senast den 15 september 2016.
Styrelsen kommer efter remissen att ta ställning till landslagsverksamhetens framtida
mål och handlingsplaner för att nå målen. Vissa delar kommer självfallet att
presenteras för beslut vid förbundsmötet på våren 2017.
Stockholms den 11 juni 2016
SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
Styrelsen
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Visionen för svensk fäktning
Visionen för svensk fäktning lades fast efter en bred diskussion om programmet
”Fäktningen inför framtiden”. Visionen, som beslutades vid förbundsmötet 2014, ska
sporra och entusiasmera och vara avgörande för färdriktningen.
”Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation
Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar
och med skiftande förutsättningar till en attraktiv och starkt växande verksamhet
på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta tränare och ledare
är viktiga hörnstenar.”
Denna vision ligger fast.

Målbild 2020
För landslagsverksamheten lades också följande målbild fast för 2020:
”Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar.”
Förslag till målbild för landslagsverksamheten efter 2020 presenteras senare i
dokumentet.

Var står svensk fäktning?
Svensk fäktning i OS







SvFF har inte haft lagrepresentation på OS sedan 1992
SvFF har inte haft florettrepresentation på OS sedan 1992
Sedan 1992 har totalt tre värjfäktare kvalificerat sig till OS (Helena Elinder och
Peter Vanky 1996, Peter Vanky 2000). Emma Samuelsson fick wild card 2008.
Det är 16 år sedan en svensk kvalade senast.
De två bästa placeringarna är Peters och Emmas kvartsfinaler 2000 respektive
2008.
Inför varje OS har det i samarbete med SOK funnits projekt med syfte att nå OSkvalificering.

VM och EM








1998: Peter Vanky VM-silver
1999: Peter Vanky VM-silver
2001: Maria Bergenheim VM-brons
2003: VM-brons herrvärja lag
2004: EM-brons lag
2007: Emma Samuelsson EM-silver
2015: Emma Samuelsson VM-silver
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Damvärja, lag
Konkurrensen från lag utanför Europa har blivit allt hårdare. Medan ett lag utanför
Europa (Kuba) fanns på topp 16 år 2001-2002, hade antalet ökat till fyra 2014-2014.
I OS 2012 kom samtliga på medaljplats från länder utanför Europa.
 2001-02: 28 lag på världsrankingen. Ett icke-europeiskt lag topp 16 (Kuba).
Sverige plats 27.
 2014-15: 47 lag på världsrankingen. Fyra icke-europeiska lag topp 16. Sverige plats 7.
 OS 2004: 1. RUS 2. GER 3. FRA
 OS 2012: 1. CHN 2. KOR 3. USA
 Motsvarande utveckling mot global konkurrens syns även på övriga vapen (FH 8,
FD 9, VH fem icke europeiska lag topp 16 säsongen 2014-15).
Andra tendenser
 Fler och fler NF gör seriösa satsningar på ett eller flera vapen: VEN, GBR, HKG,
BRA, VIE, JPN, EGY, SIN, IND…
 Kostnader och budgetar har växt. Tävlingar över hela världen på seniornivå. I
världseliten måste man vara med på alla VC/GP
 Världselitfäktare alltmer en heltidssysselsättning
 Professionalisering av landslagsorganisationen: Ökad specialisering i
organisationen, tydlig målstyrning, hög tränarkompetens
 Headcoachen på ett vapen måste ha starka ledaregenskaper.
 Internationella ”supercoacher” kombinerar ledaregenskaper med stor teknisktaktisk kompetens: Bauer, Levavasseur, Mazzoni, Cerioni, Magro….
Seniorfäktning 2011-2015
Antal svenska VC-poäng totalt
2011-12
2012-13
Damflorett
0
0
Herrflorett
0
1
Damvärja
121
167
Herrvärja
28
25

2013-14
2
7
119
21

2014-15
0
3
152
50

Världsranking lag
2011-12
Damflorett
Herrflorett
Damvärja
13
Herrvärja
33

2013-14
10
40

2014-15
35
48
7
30

2012-13
10
33
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Antal svenska fäktare med världsranking topp 150
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
Damflorett
0
0
0
0
Herrflorett
0
0
0
0
Damvärja
4
4
5
5
Herrvärja
0
1
1
1
Totalt antal svenskar som deltagit i minst en FIE-tävling
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
Damflorett
1
2
5
6
Herrflorett
12
5
6
12
Damvärja
28
22
27
25
Herrvärja
65
56
53
55
Antal fäktare i uttagningssystemet 20-30 år
2014-15
Damflorett
1
Herrflorett
2
Damvärja
24
Herrvärja
60
Juniorfäktning 2011-15
Totalt antal svenska JVC-poäng
2011-12
2012-13
Damflorett
0
0
Herrflorett
23
28
Damvärja
39
17
Herrvärja
48
13

2013-14
7
32
31
58

2014-15
21
17
82
56

Antal topp 32-placeringar vid junior-EM och junior-VM
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
Damflorett
0
0
0
1
Herrflorett
1
0
1
0
Damvärja
0
0
1
3
Herrvärja
0
0
1
2
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Antal topp 32-placeringar vid JVC-tävlingar
2011-12
2012-13 2013-14
Damflorett
0
0
0
Herrflorett
0
2
2
Damvärja
1
0
1
Herrvärja
3
0
2

2014-15
2
1
1
3

Totalt antal svenskar som deltagit i minst en JVC-tävling
2011-12
2012-13 2013-14
2014-15
Damflorett
4
5
5
8
Herrflorett
9
8
7
7
Damvärja
22
25
21
9
Herrvärja
24
25
22
13
Antal fäktare i uttagningssystemet 17-20 år
2014-15
Damflorett
11
Herrflorett
20
Damvärja
24
Herrvärja
49

Diskutera
Vilka andra faktorer vill ni ta upp eller betona ytterligare, när vi ska beskriva svensk
fäktnings ställning idag?
Svensk fäktnings styrkor och svagheter
Ett försök att teckna ned styrkor och svagheter för svensk fäktning kan se ut på
följande sätt:
Styrkor
 Svenska modellen: Ideella krafter och föreningar
 ”Hjärtat”: Många tränare, ledare och fäktare med stark inre motivation
 Struktur: Tävlingssystem, uttagningssystem, förbundsstruktur, tradition,
begynnande träningslägeverksamhet, samarbetspartner (Försvarsmakten mm)
 Tillgång till kompetenta, motiverade tränare
 Väl upparbetade kontakter med SOK som gör en satsning möjlig
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Svagheter










Resurstillgång: Starkt samband mellan resultat och tillgängliga resurser
Låg professionaliseringsgrad, på klubb- såväl som landslagsnivå
Samverkan och samarbetsklimat, problem- inte lösningsorienterad kultur
Få högt kvalificerade ledare på landslagsnivå
Svårt att behålla bra fäktare med inre motivation in i senioråldern
Samarbete med SOK, d.v.s. begränsade möjligheter till egna val
Brist på samarbete mellan vapnen
Verksamheten hänger på enskilda individer
Struktur för verksamheten är inte fullt kommunicerad och tydlig för klubbar och
aktiva

Möjligheterna för och hoten mot svensk fäktning
Möjligheter






Ökat samarbete mellan de olika vapnen inom landslagsverksamheten
Kraftsamla genom att ha en genomgående strategi och vision för svensk
landslagsfäktning
Utveckla en modell för samarbete mellan föreningar och förbund i syfte att skapa
landslagsframgångar
Förbättra kvalitén på träningen inom svensk fäktning genom bättre träningskultur
och utvecklingsarbete.
Nationell utbildning för professionella tränare

Hot




Intressekonflikter: Många stridiga viljor utan gemensam riktning orsakar gräl.
Kortsiktighet: Väljer de bekväma och enkla lösningarna istället för de långsiktigt
hållbara.
Generationsskiften: Otillräcklig kapacitet att utveckla nya tränare och ledare.

Diskutera
Gå igenom svensk fäktnings styrkor och svagheter, hot och möjligheter, som de
beskrivs här ovanför. Vad vill ni tillägga? På vilka punkter har ni delade meningar i
förhållande till texten?
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Målbilder 2020 och 2024
Målbilden för 2020, som fastställts av förbundsmöten, är följande:
”Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar.”
Nu föreslås följande målbild för 2024:
”Svensk fäktning erbjuder en långsiktigt konkurrenskraftig utvecklingsmiljö där det
är möjligt att bli bland de åtta bästa dam- och herrlagen i världen på värja och
tillhöra de sexton bästa dam- och herrlagen i världen på florett.”
Detta betyder att det allmännare uttrycket ”landslag i världsklass”, som kan tolkas på
flera sätt, lämnar plats för ett mer preciserat mål för 2024, som koncentrerar sig på
vad förbund och föreningar kan göra i samverkan för att ge unga fäktare möjligheten
att gå hela vägen till en OS-medalj.
Målbilderna föreslås bli kompletterade med mer konkreta mål. Se vidare nedan.
Diskutera
Vad tycker ni om förslaget till målbild för 2024? Hur vill ni ändra den? Varför?

Konkurrenskraftig utvecklingsmiljö
En konkurrenskraftig utvecklingsmiljö betyder bl.a. detta:
Allmänt







Tillräckligt många fäktare med hög ambition som är långsiktigt uthållig
Föreningsmiljöer med hög nivå på assaut, lektioner och komplementträning
Förbundsträning för att skapa spets
Fäktare upplever realistiska förutsättningar för höga mål
Hög kvalité på förberedelser inför mästerskap
Hög kompetens i organisationen

Träningskoncept







Vardagsträning i egna föreningen
Täta landslagssammandragningar
Planering och uppföljning: Träningsplanering, träningsdagbok, periodisering,
tester
God fysstatus och skadeförebyggande
Fokus på teknisk-taktisk utveckling i tätt samarbete med egen tränare.
Opponentbok, videoanalys.
Helhetsbild på utveckling: Inte bara fäktning utan självständiga individer
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Kadett- och junioråldern är utvecklings- och utbildningsverksamhet
Talangutveckling och -identifikation genom existerande kadett- och juniorsystem

Samverkan mellan förbund och föreningar





SvFF:s samarbetsgrupp för föreningar med seniorelitfokus
Transparens vid SOK-samarbete
Tydliga överenskommelser om föreningstränare i landslaget
Fokus på stabilitet och långsiktighet

Bilden här nedanför illustrerar olika delar i den konkurrenskraftiga
utvecklingsmiljön.

Diskutera
Samtala om begreppet ”konkurrenskraftig utvecklingsmiljö”. Vad vill ni speciellt
poängtera, tillägga eller nyansera i texten och bilden här ovanför?
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Konkreta mål 2016 – 2020
Olika mål
Här nedanför lämnas förslag till mycket konkreta mål. Målen är indelade i tre klasser:
Resultatmål
Resultatmålen handlar främst om tävlingsresultat. Det är mål som kan uppnås, om
allt, eller åtminstone det mesta, genomförs på rätt sätt.
Prestationsmål
De här målen berättar om tillstånd, som fäktaren till stor del kan påverka själv, t.ex.
träningsmängd eller fysresultat.
Processmål
De här målen handlar om hur alla inblandade ska agera och organiseras sig för att
förverkliga vision och målbilder.
Resultatmål 2020
Målbilderna bör kompletteras med mer preciserade resultatmål. Här nedan följer
förslag till resultatmål för 2020.
Damvärja seniorer: Världsranking topp 16
Herrvärja seniorer: Världsranking topp 16
Damflorett seniorer: Världsranking topp 22
Herrflorett seniorer: Världsranking topp 22
Resultatmål 2024
För 2024 bör följande resultatmål gälla:
Damvärja seniorer: Världsranking topp 8
Herrvärja seniorer: Världsranking topp 8
Damflorett seniorer: Världsranking topp 16
Herrflorett seniorer: Världsranking topp 16

Diskutera
Hur ser ni på de föreslagna resultatmålen här ovanför?
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Prestationsmål båda vapnen, 2016 - 2020
 Åtta träningssammandragningar (fredag kväll - söndag eftermiddag) per säsong i
SvFF:s regi
 Förberedelseläger enligt plan inför varje mästerskap (kadett-, junior-, U23- eller
senior)
 Introduktionsläger för nya kadetter i början av säsong
 Träningsläger augusti (sen) novemberlov (kad+jun), mellandagar (alla) samt påsk
(sen)
 Program för kompletteringsträning (fys, mental)
 Utbildning och rådgivning från särskilda experter vad gäller fysträning,
skadeförebyggande träning, rehab, mental träning
Prestationsmål tävling båda vapnen 2016-20


Deltagande i alla europeiska senior-VC med lag



Deltagande i EM och VM med lag



Kadetter: Två ECC per säsong i förbundsregi



Juniorer: Två JVC per säsong i förbundsregi



Ytterligare VC på seniornivå efter målsättning och ekonomi (Prio DV, HV, DF,
HF)



Medföljande medicinsk personal på internationella tävlingar

Prestationsmål träning båda vapnen 2016-20
 Etablering av svensk fäktnings träningskoncept för olympisk framgång
 Reviderad och uppdaterad kravprofil, utvecklingstrappa och utvecklingstratt båda
vapen inför säsongen 2017-18
 Obligatorisk träningsdokumentation för alla landslagsfäktare 2016-17
 Samtliga fäktare från kadettåldern som deltar i SvFF:s aktiviteter ska för
träningsdagbok från säsongen 2018-19
 Godkänd (av grenledare) säsongs- och träningsplanering för alla i seniorlandslag
samt för toppgrupp juniorer inför säsongen 2016-17, för toppgrupp kadetter från
2017-18
 Fastställd procedur för uppföljning av säsongs- och träningsplanering på
individnivå, inklusive sammanställning för rapportering, från säsongen 2017-18
 Definition av testbatteri med obligatoriska tester i samband med läger två gånger
per säsong från 2016-17
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Prestationsmål utveckling båda vapnen 2016-20
 Systematiska rapporter per vapen om måluppfyllelse och resultat med början
säsongen 2016-17 innehållande bland annat tävlingsresultat, genomsnittliga
fystestvärden för respektive landslag samt analys och erfarenheter av den gångna
säsongen
 Plan per åldersklass från grenledare publiceras varje säsong
 Kompetensutveckling tränare och ledare enligt fastställd plan
 Kraftansträngning för rekrytering och utbildning av florettdomare
 Föreningsråd för elitklubbar på båda vapnen från 2016-17
 Skriftliga avtal för alla anställningar och uppdrag.

Diskutera
Hur ser ni på de föreslagna prestationsmålen här ovanför? Hur vill ni förändra dem?
Vill ni komplettera med andra mål? Vilka?

Processmål internt båda vapnen 2016-20
 Fokus på grupp för att behålla och utveckla: Fäktare, tränare, ledare, domare,
elitföreningar i syfte att skapa kritisk massa för den samlade utvecklingsmiljön.
 Inkluderande kultur med rak kommunikation i vänskaplig anda mellan inblandade
parter där beslut fattas på grundval av argument och där fattade beslut respekteras
av alla.
 Fokus på kvalité, rättvisa och fair play för att långsiktigt göra engagemang
attraktivt för individen
Processmål samarbete båda vapnen 2016-20
 Samsyn och förtroende mellan föreningar och SvFF om målsättning, fördelning av
ansvar, beslut och kostnader.
 Tydlig och öppen kommunikation om landslagets planering, verksamhet,
aktiviteter, målsättningar och måluppfyllelse.
 Helhjärtad samverkan med andra aktörer (SOK, andra idrotter…) om
förutsättningar finns.
 Rätt uppföljningsinformation till landslagskommitté, styrelse, årsmöte, föreningar,
aktiva och tränare, SOK och andra partner

Diskutera
Hur ser ni på de föreslagna processmålen här ovanför? Hur vill ni förändra dem? Vill
ni komplettera med andra mål? Vilka?
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Kvalkrav
Mästerskapsdeltagande, seniorer, florett och värja
Följande bör gälla för kvalificering till mästerskap för seniorer, florett och värja.
2015-16
Inget kvalkrav (EM)
2016-17
Deltagande på alla obligatoriska aktiviteter i uttagningssystemet samt samtliga
utlandstävlingar i uttagningssystemet, om inte särskilda skäl godkänts av
landslagsledningen i förväg.
2017-18
Ovanstående samt för laget en 16-tablå i lag-VC under säsongen, alternativt minst en
individuell VC-poäng för deltagande
2019-20
Ovanstående samt laget två 16-tablåer i lag-VC under säsongen alternativt minst en
individuell VC-poäng för deltagande
Kvalregler för eventuell sabelverksamhet bestäms senare utifrån den situation som
gäller på sabel.
Mästerskapsdeltagande, juniorer och kadetter, florett och värja
Junior- och kadett-EM
Inga kvalkrav
Junior-VM 2017-20
Deltagande på alla obligatoriska aktiviteter i uttagningssystemet samt samtliga
utlandstävlingar. Min 8 JVC-poäng på JVC som ingår i Svensk ranking eller vid
junior-EM.
Kadett-VM 2017-20
Deltagande på alla obligatoriska aktiviteter i uttagningssystemet samt samtliga
utlandstävlingar. Min 24 ECC-poäng på ECC som ingår i Svensk ranking eller vid
kadett-EM.
Om tre kvalade till individuellt till JVM så deltar också ett lag.
Lag som tar medalj på junior-EM får ställa upp i lag på junior-VM
Vid omvärldsförändringar som gör ovanstående regler föråldrade, ska regelverket
anpassas så att motsvarande nivå bibehålls.
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Diskutera
Vilken uppfattning har ni om förslaget till kvalkrav här ovanför? Hur vill ni förändra
dem:

Behov av kvalificerade florettdomare
En förutsättning för en utveckling av florettverksamheten enligt målbilder och
resultatmål är att antalet kvalificerade florettdomare ökar. Målen bör vara följande:
Antal internationellt aktiva florettdomare på FIE-tävlingar 2016-17: 1 st.
2016-17: En examinerad FIE-domare
2017-18: En examinerad FIE-domare
2018-19: En examinerad FIE-domare
2019-20: En examinerad FIE-domare
Antal internationellt aktiva domare på FIE-tävlingar 2019-20: 5 st.
Antal aktiva florettdomare som under säsongen varit uttagna och dömt florett på EM
och VM (kadett-senior): 1 st.

Diskutera
Delar ni bedömningen att en ytterligare höjning av florettens kvalitet förutsätter fler
kvalificerade florettdomare? Vilka kandidater har ni i er egen förening? Vad kan
förbund och förening göra i samverkan för att få fler kvalificerade florettdomare?

Övrigt
Diskutera
Vilka andra synpunkter på den framtida landslagsverksamheten, som inte har täckts
av frågorna här ovanför, har föreningen?
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