Swedish Fencing League
Stockholm 2019-07-01

Fäktvänner,
Glädjande nyheter inför fäktsäsongen 2019-2020 då Stockholms Fäktförbund (StFF)
härmed inbjuder till en liga för lagfäktning.
Under en längre tid har vi diskuterat inom klubbar och mellan fäktare och tränare om
hur vi kan utveckla vår sport. Göra den starkare, framgångsrikare och hur det
ekonomiskt skall kunna bära sig att vara fäktare. Svåra frågor och några enkla svar har vi
inte sett inom alla områden. Däremot har vi sett historiskt och även i närtid att lagfäktning
är något vi i Sverige är bra på, något som engagerar och lyfter enskilda fäktare samt
sporten! Lag-DM och Lag-SM är tillfällen många fäktare ser fram emot, gammal som ung,
motionär som elit! För att främja lagfäktningen har därför StFF beslutat att starta ett
ligasystem för lagfäktning.
I en första säsong kommer vi jobba på formerna för ligan men syftet är främst att
främja lagfäktningen i hela Sverige från Motionärer till Elitfäktare. I framtiden ser vi en
flernivås liga samt även för Florett och Sabel, vi behöver dock minst 8 lag per vapen som
vill vara med först. Möjligen kan vi även i framtiden även dela upp på herrar och damer.
Vi ser även att ligasystemet kommer vara semiprofessionell för att ge en produkt att
marknadsföra, vissa speciella regelanpassningar kommer därför införas.

Hur kommer det här genomföras
Men, nu är nu och det här är vad vi kommer starta med:
• Ett ligasystem med max 10 lag
• Fasta lag över hela säsongen
• 6 personer/lag men mins 3 och max 4 personer av dessa per tävlingsdag
• Inom laget skall (och gäller för de 4 som ingår i tävlingsdagen):
o Minst 1 person/lag av motsatt kön
o Minst 1 person/lag är i kategori U23
o Dessa kan vara en och samma person
• 5 tävlingsdagar/säsong (Datum: 28/9, 16/11, 8/2, 29/4, 3/5)
• Vinst ger 3 poäng, vinst i sudden 2 poäng, förlust i sudden 1 poäng
• Vid WO vinner motståndare med 45-0
• Poäng redovisas i ligasystem, högst poäng vinner.
• Lagavgift per säsong: 2400:-

Matchform kommer hålla sig till de nya regelanpassningarna för lagmöte, till 45
poäng. Beroende på antal lag för den första säsongen kommer vi behöva fila på hur vi
möts. Vi har även ett tidsberoende som kan styra det något, då varje tävlingsdag kommer
vara från 14:30 till ca 19:00.
Tävlingsdagarna kommer ske i anslutning till S:t Erikscupen, varför starttiden kan
variera beroende på pisttillgång.
• Plats: Stora Mossen Idrottshall
• Ansvar: Samtliga deltagare skall hjälpa till att rulla in pister/montera ner
apparater och slutstäda runt de använda pisterna
• Code-of-Conduct: Kommer införas enligt liknande modell som St:Erikscupen

Vilka kan deltaga
Alla fäktare är inbjudna! Varje lag skall ha en hemvist i en Svensk Klubb, oavsett om
alla lagmedlemmar kommer från samma klubb. För att delta skall man ha giltigt svensk
fäktlicens, ingå i ett lag samt inte vara yngre än 15 år(U17). Då samtliga matcher kommer
streamas live måste samtliga deltagare ge samtycke (via att de anmäler sig i ett lag) till
att de kommer synas på bild.

Anmälan
Anmälan sker till: (sflfencing@gmail.com), sista anmälningsdag 20:e Augusti 2019
Anmälan skall innehålla: Klubb, lagnamn samt lagmedlemmar. Vid fler än 10 lag
kommer tävlingsledningen utse vilka lag som kommer ingå. Notera att e-posten är en
tillfällig adress som skapats enkom för frågor och anmälan rörande/till SFL, går till
Tävlingsledningen från StFF (Rikard Ekman & Christian Gustavsson).
Anmälningsavgift skall inbetalas till StFF efter att lag blivit antagit till SFL, nytt
Swishnummer kommer meddelas senare.

Socialt
Vi vill främja samhörigheten även mellan lag och kommer ha genomgång av resultat
samt diskutera dagens vackraste segrar och stötar på Flying Horse (Odengatan 44), efter
genomförd tävlingsdag. Tillfällig förvaring av fäktbagar och dyl under genomgången kan
troligen ske i FFF:s lokaler (TBD).
Sociala medier:
Stockholms Fäktförbund (via Facebook)
Instagram: sflfencing
Youtube: [KANAL KOMMER]

Avslutningsvis
Vi ser verkligen fram emot att så många som möjligt vill vara med och om vi har fått in
alla intresseanmälningar innan den 20:e Augusti så hinner vi med ett urval och
informationsmöte med alla lagledare i god tid innan första tävlingsdag.
Tills dess hoppas vi att ni har en fantastisk Sommar och kom gärna med frågor,
antingen via Instagram eller till sflfencing@gmail.com.
Rikard Ekman & Christian Gustavsson
Stockholms Fätförbund

Appendix: Regelanpassningar
Eventuella tillkommande regler för tävlingsformen utanför nuvarande tävlingsbestämmelser och fäktregler fastställs av StFF. Det är även StFF som utser
tävlingsledning/domare och är ansvarig gentemot SvFF gällande regler, disciplinärenden och korrekt ekonomihantering.
Utrustningskrav enligt FIE nivå med vissa anpassningar, se nedan. Anpassningar som
listas är för att kunna skapa en professionell liga, vi kommer löpande arbeta med
regelanpassningarna främst i samråd med deltagande lag och klubbar. Initialt gäller
däremot dessa anpassningar:
• Utsmyckning tillåts i högre grad(Exempel på förfrågan!)
o Målade masker tillåts, med dessa tillägg:
§ De skall målas i enhetligt tema för laget!
§ Temat skall vara samstämmigt med lagnamnet
§ Gäller samtliga masker som deltar i tävlingsdagen
o Utsmyckning på dräkt
§ Skall då vara i form av ett Tema
§ Gäller samtliga deltagare i laget som kommer till tävlingsdag
§ Svart får endast användas som komplementfärg
• Sponsring bestämmelser utökas med:
o Monetär sponsring utöver startavgift och inköp av utrustning skall delas
lika av ligan och laget. Med ”ligan” menas här inte en fristående entitet
utan syftet är att Svensk lagfäktning i ligaverksamhet skall kunna
utvecklas för alla deltagande lag & klubbars bästa.
o Lagnamn kan med fördel köpas (tex ”SEB Bankirerna powered by DIF”,
”ICA by FFF”, etc ) men måste innehålla klubbens namn
• Vid skada/sjukdom eller annan giltig orsak för bortfall där ett lag ej kan ställa
upp med minst tre fäktare för lagmöte, kan en ersättare tas in.
o Denna skall inte vara på nivå över de frånvarande lagkamraterna.
Tävlingsledningen avgör detta från fall till fall.
o Vi kommer ha en mycket restriktiv policy för liknande tillfälliga vikariat
• Byta lag under säsong är inte tillåtet
Syftet är såklart att kunna nå ut som en mer visuell produkt och med gemensam
sponsring även kunna skapa bättre kvalitet i produktionen över tid samt ge tillbaka till
samtliga lag och ligor för att sporten som helhet skall växa och bli bättre.

