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Säsongen i sammanfattning
De senaste åren har landslagsverksamheten inom svensk fäktning successivt förändrats.
Antalet träningsläger har ökat och verksamheten har påverkats av utvärderingar av tidigare
satsningar och en pågående diskussion om svensk fäktnings framtida landslagsorganisation.
Under landslagssäsongen 2016-17 har förändringstrycket varit osedvanligt starkt. En
anledning har varit att det OS-projekt på damvärja som pågått sedan 2008 avslutades under
2016. Projektet har bidragit med många värdefulla erfarenheter till svensk fäktning vilka
omsätts i reformer under 2017. Målsättningen är att på sikt skapa goda förutsättningar i
Sverige för att nå internationell toppnivå:
•

•

•

•

•
•

•

•

En definierad grundnivå av internationell seniorverksamhet på vapen där
landslagsfäktare finns (för närvarande florett och värja, damer och herrar) bestående
av deltagande i tre VC-tävlingar, senior-EM och senior-VM. Detta skapar
förutsägbarhet med en långsiktig, stabil ram för utveckling på respektive vapen.
Samtidigt möjliggörs effektivare styrning och uppföljning.
En starkare organisation där förbundskaptener med resultatansvar för ett landslag
(till exempel värja damer seniorer) införts på prov under säsongen på värja.
Kommande säsong införs förbundskaptener även på seniorsidan på florett samt
särskilda förbundskaptener för kadett- och juniornivån på respektive vapen.
En ökande grad av professionalisering. Under våren fattades beslut om att satsa på en
heltidsanställd High Performance Manager (HPM)med huvudansvar för all
landslagsverksamhet. Styrelsen har beslutat att efter årsmötet i mars 2017 ersätta
styrelsens landslagskommitté med en ledningsgrupp bestående av de anställda
förbundskaptenerna under ledning av HPM. En representant för styrelsen ingår i
ledningsgruppen.
Ett starkt fokus på de aktivas fysstatus. Svenska Fäktförbundets fysträningsråd
startade sina aktiviteter i november 2016 och spelar en viktig roll i uppföljningen av
de aktiva och för att utveckla verksamheten ytterligare.
En höjd ambition för SvFF:s arbete på det medicinska området.
En uttalad ambition att förbättra samarbetet med de föreningar i vilka de
landslagsaktiva tävlar. Från 2017 organiseras samarbetet på frivillig basis i
Elitföreningsrådet.
En stark medvetenhet om att miljön för elitutveckling – det vill säga helheten av
föreningarnas och förbundets aktiviteter för träning och tävling men också med en
tydlig blick för betydelsen av lösningar för studier, försörjning finansiering och den
sociala miljön– måste förbättras om framgångar ska nås.
En långsiktig och ambitiös satsning på att utveckla instruktörer

Nedan beskrivs resultat under perioden och de nyckeltal som identifierats för att följa upp
och beskriva måluppfyllelse.
Svensk fäktning befinner sig i dagsläget långt från världselit på seniornivå vilket illustreras av
resultatgenomgången. Syftet med denna skrift är att beskriva nuläget på ett tydligt sätt så att
utvecklingen framåt kan bedömas. Detta är ett första steg för att utveckling ska kunna ske.
Erfarenheten visar att när utvecklingen vänder kan resultatförbättringar komma ganska fort.
Det är Svenska Fäktförbundets ansvar men också en angelägenhet för alla inom svensk
fäktning att på alla sätt stödja de aktiva som redan nu gör allt som står i deras makt för att bli
bättre och för att förbättra förutsättningarna för de generationer som kommer sedan.

Landslagsorganisation
Under året har organisationen förändrats. Fram till årsmötet (5 mars 2017) styrdes
landslagsverksamheten av en landslagskommitté. Därefter har landslagsärendena hanterats av
en ledningsgrupp bestående av förbundskaptener och grenledare samt styrelsens
landslagsansvarige. Fram till 20161231 pågick SOK:s utmanarprojekt. Ansvarig för värjprojektet
var Johan Bergdahl och för florettprojektet Martin Roth Kronwall
Svenska Fäktförbundet önskar rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt varit involverade i
landslagets aktiviteter eller på annat sätt stött verksamheten.
Styrelsens landslagskommitté (20160701-20170305)
Henning Österberg (ordförande), Johan Harmenberg, Orvar Jönsson, Martin Roth Kronwall,
Jonas Thunberg
Landslagsledningens ledningsgrupp (20170305-20170731)
Peter Barvestad (sammankallande), Benedict Chambers, Martin Roth Kronwall, Ivan Makkai,
Jonas Thunberg
Anställda
Peter Barvestad, grenledare värja (50 %)
Martin Roth Kronwall, grenledare florett (30 %)
Benedict Chambers, förbundskapten värja damer seniorer (20%, fr o m 20161101)
Ivan Makkai, förbundskapten värja herrar seniorer (20 %, fr o m 20161101)
Inför säsongen 2017-18 tillsätts en ny organisation bestående av förbundskaptener under
ledning av en High Performance Manager (HPM).

Övriga organ knutna till landslagsverksamheten
Fysträningsrådet
Ordförande: Lennart Åström
Ledamöter: Stina Albihn, fystränare GFK
Kinka Barvestad, fystränare KFK
Tomasz Goral, tränare och fystränare EGF
Christoffer Hallgren, fystränare UF
Per Håkansson, fystränare DIF (t o m 170523)
Jonas Thunberg, representant för landslagsorganisationen
Pontus Weman Tell, handläggare
Till fysträningsrådet har knutits en underarbetsgrupp för forskningskartläggning bestående av
Lennart Åström, Johan Harmenberg och Ulrika Tranæus.
Medicinskt stöd
Rolf Skuncke, förbundsläkare
Ulrika Tranæus, styrelsens ansvariga
Karsten Kaping, förbundssjukgymnast
Elitföreningsrådet
Elitföreningsrådet består av Djurgårdens IF Fäktförening, En Garde Fäktförening Solna,
Föreningen för Fäktkonstens Främjande, Göteborgs Fäktklubb, Uppsala Fäktförening och Ängby
Fäktklubb. SvFF representeras i Elitföreningsrådet av ordförande och generalsekreterare.

Måluppfyllelse
Nedan följer en bedömning av måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan (se bilaga sist i detta
dokument) och ekonomi/budget. Grön färg indikerar att verksamheten i sin helhet bedöms pågå
enligt plan. Röd färg indikerar att verksamheten vid en helhetsbedömning har problem av
strategisk betydelse. Gul färg indikerar att läget ännu inte är klart. I kommentarsfältet ges
ytterligare upplysningar.
Målen i verksamhetsplanen är i huvudsak prestationsinriktade (t ex ”att delta”, ”att genomföra”)
eller handlar om att skapa de förutsättningar som bedöms vara nödvändiga för att uppnå
resultat (mobilisera aktiva, skapa de funktioner och system som långsiktigt behövs för
resultatutveckling). Mål om tävlingsresultat är mycket nedtonade. Detta vilar på en bedömning
av var svensk elitfäktning befinner sig. Antalet elitaktiva med god utbildning och stark
motivation för att nå internationell toppnivå måste öka och förutsättningarna för dessa att
lyckas genom hög idrottsspecifik kompetens inom SvFF och välfungerande stödfunktioner
behöver komma på plats. En förutsättning för att detta ska lyckas är att SvFF lyckas finansiera de
utökade ambitionerna.

Område i vplanen
Grundverksamhet:
Tävlingsdeltagande VCtävlingar seniorer

Grundverksamhet:
Träningsläger

Grundverksamhet:
Träningsdagbok

Grundverksamhet:
Individuell träningsoch tävlingsplanering

Status Kommentar
De medel som möjliggör deltagande enligt v-plan är nya för året, vilket
innebär att verksamheten ändrades under pågående säsong. Aktiva och
tränare hade inte planerat enligt detta upplägg. På flera vapen är också
antalet aktiva seniorer lågt vilket ger hög känslighet för skador, förhinder
mm. På grund av dessa förhållanden samt skador och förhinder var
deltagandet under våren 2017 inte helt enligt plan. Bland annat deltog ingen
svensk vid VC DV Barcelona och deltagandet var reducerat eller med flera av
de topprankade svenskarna frånvarande vid följande VC: DV Legnano, DF
Tauberbischofsheim och HF S:t Petersburg. Ett antal aktiva valde också att
avstå sin uttagning till senior-VM. Det finns problem med det internationella
tävlingsdeltagande på seniornivå men dessa bör minska över tid om SvFF
håller fast vid systemet. Målsättningen bör vara att få till stånd ett
kompletterande stöd från föreningar och engagemang från föreningstränare.
Träningslägerverksamheten har under de senaste åren ökat på framför allt
värja men även på florett. Huvudsyftet är att öka träningsmängden för
elitaktiva inom svensk fäktning och att successivt närma sig de träningsnivåer
som bedöms vara gällande inom det internationella elitskiktet på respektive
nivåer. Under säsongen har ett obligatorium på deltagande funnits för
uttagning till mästerskap. På kadett- och juniornivå har aktiva inte uttagits på
grund av frånvaro från träningsläger. Obligatorierna har förorsakat klagomål
och debatt då de sägs medföra ett stort intrång i fritiden och i en del fall även
inkräkta på planerade träningsaktiviteter av högre kvalitet i klubbregi. På
värja har samarbete med Försvarsmakten varit en ekonomisk och
organisatorisk förutsättning för ökningen av antalet träningslägerdygn. En
stor utmaning under kommande säsong kommer att bli att fortsätta
harmoniseringen mellan lägerverksamheten på florett och på värja
ekonomiskt, organisatoriskt och på principnivå.
Träningsdagbok ska implementeras för de som är aktuella i
landslagssammanhang från och med säsongen 2017-18. Målsättningen är att
träningsmängd i timmar och träningsmix ska finnas för de aktiva i sådan form
att data kan aggregeras och jämföras mellan säsonger. SvFF:s träningsdagbok
bör vara basen för all träningsdokumentation.
Under säsongen 2016-17 prövades förbundskaptener på värja seniorer
damer respektive herrar. Utvecklingssamtal genomfördes och kontakterna
med aktiva och tränare intensifierades på dessa vapen. Från och med
säsongen 2017-18 finns det fyra förbundskaptener, en vardera för
seniorlandslagen på florett och värja. Var och en av dessa ska ansvara för åtta
aktiva. För var och en av dessa ska en individuell tränings- och
tävlingsplanering upprättas i nära samarbete mellan förbundskapten,
personlig tränare och den aktive. Erfarenheterna är att dessa trepartssamtal

Grundverksamhet:
Kadetter och juniorer

Resultatinriktad
verksamhet seniorer

Organisation

Ledarskap

Tränarutveckling

Fysträning

Styrdokument

(SOK:s triangel) är svåra att få till stånd på ett helt ändamålsenligt sätt och de
fordrar fullt engagemang från de tre parterna för att vara framgångsrika.
SvFF:s verksamhet har genomförts enligt verksamhetsplanen. Som nämns
ovan har obligatoriska träningsläger medfört friktioner och i vissa fall
föranlett att aktiva som kvalificerat sig till mästerskap inte uttagits. Svenska
Fäktförbundet behöver styra denna utveckling noga. Uttagning till kadett- och
juniorlandslag ska i princip uteslutande ske enligt placering i
uttagningssystemet vilket medför att träningsläger för dessa kategorier
behöver vara obligatoriska. En annan skiljelinje är krav på internationella
resultat för uttagning till kadett- och junior-VM vilka är föremål för kritik från
vissa föreningar och föräldrar till aktiva medan det också förs fram argument
till stöd för införandet av resultatkrav även vid uttagning till motsvarande
EM.
Ingen resultatinriktad verksamhet (verksamhet med uttalat mål att uppnå en
placering eller ranking för individer eller lag på landslagsnivå) genomfördes
under säsongen. I kort sammanfattning har världsrankingen i lag på damvärja
försämrats som en följd av en fullständig generationsväxling medan
resultaten på herrflorett, damflorett samt herrvärja visar en
resultatförbättring. Enbart herrvärja visar indikationer på förbättrad
individuell världsranking för de bästa seniorerna vilket indikerar att de
förbättrade lagrankingpositionerna huvudsakligen förklaras av det ökade
deltagandet i lagvärldscupen, inte höjd nivå, vilket alltså inte ännu är ett
uttalat mål. Se vidare avsnitt C. Under nyckeltal nedan. Ingen aktiv ingår i
något av SOK:s program (topp- eller talang). Ett utmanarprogram från SOK
introduceras inte under 2017.
Planen för hur SvFF:s organisation ska se ut har utvecklats ytterligare under
våren 2017. Bland annat har den planerade sportchefstjänsten på 50 %
omvandlats till en heltidstjänst med den preliminära titeln ”High
Performance Manager. Rekryteringen av sex förbundskaptener har
genomförts under sommarmånaderna och i stort sett hela organisationen
beräknas vara helt på plats under augusti 2017.
Ett ledarskapsprojekt initierades under slutet av 2016. Marita Skogum,
tidigare förbundskapten och sportchef i orientering och ledarskapskonsult,
har studerat ledarkulturen inom svensk fäktning. Hennes rekommendationer
kommer att utgöra basen för ett ledarutvecklingsprogram inom den nya
landslagsorganisationen och kommer att under de närmaste åren påverka
förbundets ledar- och instruktörsutbildningar på flera sätt.
Vid sidan av förbundets steg 1-3 utbildningar har SvFF startat en
fortbildningsverksamhet med anknytning till landslagsverksamheten, så
kallade SPETS-utbildningar. SPETS har genomförts två gånger under
säsongen, dels i samband med mellandagslägret i Kungsängen, dels i samband
med påsklägret i Karlskrona. SPETS finns för närvarande bara på värja och
har inledningsvis inriktat sig på att erbjuda föreningsinstruktörer
fortbildning på högre nivå med tillgång till mer avancerade elever under
landslagsläger. Avsikten är att SPETS-konceptet även ska innefatta aktiviteter
som riktar sig till landslags- och elittränare, till exempel genom evenemang
med inbjudna internationella experter. Planen är också att starta SPETS på
florett.
I november startade SvFF:S fysträningsråd sin verksamhet. I samband med
lägren på florett och värja runt årsskiftet genomfördes de första
testomgångarna av de aktiva. Målsättningen är att de aktiva i
landslagsgrupperna ska testas två gånger om året av fysträningsrådets
fystränare. Resultaten från fystesterna har kommunicerats till de aktiva och
deras tränare i den egna föreningen. Med faställda rutiner för planering och
genomförande får denna verksamhet alltmer reguljär karaktär. Ambitionen är
att föreningarna också ska utveckla sin egen fysträningskompetens. Från
säsongen 2017-18 kommer också medlemmar i fysträningsrådet att
medverka som tränare i lägerverksamheten i större utsträckning och inte
bara som testledare. Arbete med att fastställa aktuellt forskningsläge
avseende fysträning för fäktning påbörjades under våren. Resultatet kommer
attt implementeras i en reviderad fyskravprofil under hösten.
Arbetet med att skapa styrdokument i en tydlig struktur från strategisk nivå
till detaljerade har pågått under ett anta års tid. Årets verksamhetsplan till
årsmötet innebär en ansträngning att ge årsmötet som uppdragsgivare en
möjlighet att bilda sig en helhetsuppfattning av landslagsverksamhetens

Elitmiljöer

Elitföreningsråd

Medicinskt stöd

Rekrytering till
landslagsverksamheten
Ekonomi och budget

ambition och strategier under den närmaste tiden (1-2 år). Ett arbete pågår
där styrelsen avser att utveckla den långsiktiga strategin och formulera mål
på sådan sikt att åtgärder kan få verklig effekt i en ny generation fäktare
vilket ofta handlar om minst 10 år. Denna kommer att presenteras för
årsmötet 2018. Nya eller reviderade operativa styrdokument ska tas fram
under början av hösten innefattande: kravanalys, utvecklingstrappa,
utvecklingstratt (rekommendationer för utveckling av träningsmängd och
tävlingsaktivitet/-resultat för elitaktiva). Preliminära nyckeltal för
landslagsverksamheten har tagits fram (se nedan).
Ändamålsenliga elitmiljöer har identifierats som en nyckelfaktor för att skapa
mer framgångsrik svensk landslagsfäktning. En god elitmiljö ska
tillhandahålla de kompetenser och faktorer som krävs för att en aktiv som vill
nå världselit ska kunna göra det. I någon mening syftar all
landslagsverksamhet till att tillhandahålla god elitmiljö. Det särskilda
området elitmiljöer syftar till att täcka in det som inte omfattas av övriga
områden: möjligheterna att kombinera utbildning/arbete med elitsatsning
(NIU, Riksidrottsuniversitet, Sport Campus Sweden), organisering av
vardagsträningsmiljön med bra träningsgrupper där flera delar samma
ambition och kan stödja varandra, inspirerande kultur, kompetenta tränare
och ändamålsenliga lokaler. Det finns ännu inte en helt utarbetad strategi för
hur SvFF ska arbeta med dessa frågor. Ett tydligt strategiskt val som gjorts är
att alternativet med ett nationellt utvecklingscenter med anställda
förbundstränare valts bort till förmån för den traditionella modellen inom
svensk fäktning där vissa föreningar fyller en informell roll som nationella
elitcenter. Nästa steg är att se över funktionssätt och strategi för de NIU som
finns för fäktning (nationellt godkända idrottsutbildningar på gymnasienivå)
samt att utveckla engagemanget i de lösningar som erbjuds när det gäller
högskolestudier.
Rådet har startats som ett samrådsorgan för informations- och
meningsutbyte. Målgruppen är de föreningar som har verksamhet för
seniorelit. Avsikten är samordna föreningarnas och SvFF:s verksamhet på
bästa sätt för att på sikt förbättra förutsättningarna för de aktiva. Rådet
startade i januari och tre möten har genomförts därefter.
Under säsongen har formerna för ett medicinskt råd diskuterats och under
2017 har medlemmarna i rådet rekryterats. Ett första möte äger rum efter
sommaren. Områden som preliminärt kommer att falla under rådet är:
skador och skadeförebyggande, nutrition och idrottspsykologi.
Den aktivitet som planerades var ett läger för de fäktare som kommer in i
kadettklassen från 1 juli 2017. Planerna fick skrinläggas då de personella
resurserna för förberedelser inte räckte till.
SvFF:s budget 2017 är underbalanserad framför allt mot bakgrund av att det
som bedöms som nödvändiga reformer i landslagsverksamheten ska kunna
genomföras. Det har också visat sig att utfallet för deltagande på
seniormästerskap (EM och VM) överskrider budget med väsentliga belopp
vilket medför ytterligare underskott. Framtida mästerskapsdeltagande
kommer att behöva budgeteras betydligt högre. Ökade ambitioner på
organisationssidan med den nya tjänsten som High Performance Manager
påverkar också de framtida kostnaderna. På intäktssidan är läget inte
tillfredsställande. SvFF har för närvarande ingen finansiering från SOK. Det
ordinarie landslagsstödet från Riksidrottsförbundet, RF (500 tkr 2017) som
bland annat baseras på vunna medaljer vid senior-VM, kommer att minska
2018. Den enda övriga finansieringen riktad direkt till landslagen är de så
kallade stimulans medel landslag som också beviljas av Riksidrottsförbundet.
Dessa medel har varit 200 tkr under 2017 som stöd för kostnader
förbundskaptener och träningsläger. Inför 2018 sker en ny
ansökningsprocess och prövning. Under de närmaste åren fordras stort fokus
på intäkts- och kostnadsstrukturen i landslagsverksamheten för att skapa en
långsiktigt hållbar situation.

Gemensamma nyckeltal landslag
Enligt SvFF:s verksamhetsplan för 2017 har styrelsen i uppdrag att under året ta fram på
lämpliga nyckeltal för att styra landslagsverksamheten. Desssa ska presenteras på årsmötet
2018. Nedanstående nyckeltal har förankrats i landslagsledningen och i elitföreningsrådet
men är alltså att betrakta som preliminära i nuläget.

A. Nyckeltal för behållandeförmåga
Nyckeltalen för behållandegrad syftar till att belysa hur väl förbundet lyckas ta hand om de
kadetter som kommer in i förbundets verksamhet och få dem att bli motiverade att fortsätta
fram till senioråldern. Dessa siffror är inte nedbrutna på vapennivå.
A1. Antal förstaårskadetter (fyller 15 år det år säsongen inleds) med licens vid
säsongsslut
2015-16
2016-17

Flickor
16
29

Pojkar
32
41

Totalt
48
70

A2. Antal förstaårsjuniorer (fyller 18 det år säsongen inleds) med licens vid
säsongsslut
2015-16
2016-17

Flickor
17
17

Pojkar
39
35

Totalt
56
52

A3. Antal förstaårsseniorer (fyller 20 det år säsongen inleds) med licens vid
säsongsslut
2015-16
2016-17

Kvinnor
4
3

Män
10
13

Totalt
14
16

A4. Antal kadetter, juniorer samt seniorer 20-40 år med licens vid säsongsslut
Kadetter
Juniorer
Seniorer f 1976-96

Kvinnor
43
36
32

Män
69
80
113

Totalt
112
116
145

B. Nyckeltal för prestation
Prestationsmål definierar egenskaper eller förhållanden som är mätbara men direkt
påverkbara för individen, oberoende av konkurrenterna: Träningsmängd och träningsstatus.
B1. Genomsnittlig totalt fysindex enligt för landslag vid respektive EM fördelat
på vapen och totalt
VDKAD
FDKAD
VDJUN
FDJUN
VDSEN
FDSEN
VHKAD
FHKAD
VHJUN
FHJUN
VHSEN
FH SEN

2017 *)
–
2,0
2,0
2,9
3,1
3,4
–
2,4
–
3,9
5,5
3,6

*) Enbart genomsnitt där testvärden för minst tre (av max fyra) lagmedlemmar förelegat har
medtagits. Testvärdena baseras huvudsakligen på de två testtillfällen som genomfördes i
Göteborg på florett samt i Uppsala på värja under jullovet 2016-17. Vid dessa tillfällen
genomfördes inget aerobt test (Coopertest 3 km).
Fysprofilen är ett antal tester som mäter individens fysiska nivå med avseende på styrka,
power, aerob och anaerob prestation. Genom att göra ett antal basfystester kan man med
hjälp av Fysprofilen se individens fysiska kvaliteter i förhållande till de baskrav som ställs
inom en idrott. En sammanvägning av de genomförda testerna ger ett totalt fysindex.
Riktvärden för det totala fysindexet är
Fysindex 1-3:
Basfysiken är begränsande för träning och prestation på seniorelitnivå
Fysindex 4-6: Basfysiken är inte direkt begränsande för den stora tävlings- och
träningsmängd som krävs på seniorelitnivå. Aktiv under utveckling mot
internationell toppnivå.
Fysindex 7-9:
Internationell toppnivå
Under säsongen 2016-17 användes den fysprofil som utvecklats för SvFF:s tidigare
utmanarprojekt i samarbete med SOK där följande tester ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Knäböj
Chins
Gripen
Hopp (Squat Jump, CMJ, CMJa)
Dips
Brutalbänk
Sprint (5m, 10m)
3000 m löpning

SvFF:s fysträningsråd har satt upp följande målsättningar för Fysprofilen:

Kadett
Junior
Senior

0,5-1,0 i förbättring per år upp till 6,0
0,5-1,0 i förbättring per år upp till 6,0
6,0-

Testerna och fysprofilen finns närmare beskrivna i detta dokument:
http://www.fysprofilen.se/sv/Utmanardokument/Testbeskrivningar_Fysprofilen_Utmanare
%20131216.pdf
I samband med fystesterna genomförs även rörlighets- och stabilitetstest. Sådan tester ger en
förbättrad möjlighet att identifiera inskränkningar i rörelseförmåga (stelhet i muskulatur),
instabilitet, försämrad koordination mellan armar, ben och bål eller brist på styrka.
Totalt har 53 fystester genomförts under säsongen. Resultaten av testerna kommuniceras av
fystränarrådet till den aktive och ansvarig föreningstränare samt till berörd(a)
förbundskapten(er).
B4. Antal lägerdygn för SvFF:s elitgrupp som genomförts under föregående år
Den aktuella målsättningen är att under en säsong organisera 30 träningslägerdygn i
förbundsregi för aktiva i seriös satsning. På sikt är målsättningen att antalet sådana dygn ska
öka till 50.
Lägerverksamhet under säsongen 2016-17

Värja
Datum
20160810-15
20161103-06
20161104-06
20161226-29
20161226-30

Dygn
5
3
2
3
4

Plats
Gdansk POL
Kungsängen

2
2

Benämning
Fysläger
Höstlov kad & jun
Elitläger
Mellandagsläger elit
Mellandagsläger
bredd
Elitläger
Förberedelseläger
KJEM
Elitgrupp
Breddläger samt
elitläger KAD, JUN,
SEN
Elitgrupp
Elitgrupp

20160106-08
20170224-26

2
2

20170224-26
20170413-17

2
4

20170505-07
20170526-28

Kungsängen
Kungsängen

SvFF ledare
Johan Bergdahl
Jakob Willemo, Carl Niklasson
Peter Barvestad, Sofie Larsson
Peter Barvestad, Ivan Makkai,
Orvar Jönsson, SPETS-praktikanter

Uppsala/UF
Roslagsbro

Peter Barvestad, Sofie Larsson
Peter Barvestad, Ivan Makkai

Roslagsbro
Karlskrona

Peter Barvestad, Ivan Makkai
Peter Barvestad, Jakob Willemo, Orvar Jönsson,
SPETS-praktikanter

Datum
20160819-21

Dygn
2

Benämning
Inventeringsläger

20161226-30

4

20170102-06

4

20170224-26

2

20170602-04

2

Träningsläger
FHKAD, JUN, SEN
Träningsläger florett
dam KAD, JUN,
SEN
Förberedelseläger
KJEM
Inventeringsläger

Plats
Stockholm/
EGF
Göteborg/
GFK

Kungsängen
Halmstad

Män

Kv

6

4

Peter Barvestad, Ivan Makkai
Orvar Jönsson, Mered Paghalov

Män
25

Kv
9

SvFF ledare
Martin Roth Kronwall

48
(20)
0

0

Martin Roth Kronwall

17
(11)

Martin Roth Kronwall

Florett

Roslagsbro
Stockholm/
GFK

Martin Roth Kronwall, Henrik Lundegard
27

15

Martin Roth Kronwall, Stina Albihn

B5. Total årlig träningsmängd i genomsnitt per landslag vid respektive EM
fördelat på vapen och totalt
Denna siffra fordrar att samtliga landslagsfäktare för träningsdagbok på ett enhetligt sätt.
Träningsdagboksanvändning kommer att bli obligatorisk från säsongen 2017-18 men än så
länge föreligger inga användbara data.

C. Världsranking lag i varje vapen vid säsongsavslut
Resultatnivå i internationell jämförelse: Främst på seniornivå. I det läge svensk fäktning
befinner sig är det mindre meningsfullt att följa indikatorer som medaljer eller placeringar på
mästerskap. När nivån successivt höjs bör resultatmål för prioriterade tävlingar (VM och OS)
införas.
C1. Antal kadetter och juniorer som klarat kvalgränsen för deltagande i kadettVM (24 ECC-poäng från två bestämda tävlingar samt kadett-EM) respektive
junior-VM (8 JVC-poäng från två bestämda tävlingar samt kadett-EM)fördelat
på vapen
Kvalkravet till kadett- och junior-VM är det enda i dessa åldersgrupper som fordrar att den
aktive planerar sin säsong och klarar att hantera periodisering och prestationskrav så att han
eller hon presterar på en given nivå vid speciella tillfällen. Kravet är därmed ett mått på
kvalitén eller nivån på utvecklingsverksamheten inom respektive vapen.

VDKAD
FDKAD
VDJUN
FDJUN
VHKAD
FHKAD
VHJUN
FHJUN
TOTALT

201516
0
0
3
2
3
0
1
0
9

201617
3
1
1
1
1
2
2
0
11

C2. Genomsnittlig världsranking individuellt för de tre högst rankade svenska
fäktarna i varje vapen vid säsongsavslut

VDSEN
FDSEN
VHSEN
FH SEN
Alla

201516
99
104
214
248
166

201617
148
177
161
312
200

C3. Världsranking lag för respektive seniorlandslag (tot antal lag)
VDSEN
FDSEN
VHSEN
FH SEN
Snitt

2015-16
13 (44)
20 (37)
35 (59)
43 (49)
28

2016-17
22 (43)
13 (35)
30 (53)
21 (44)
21

Resultat
Seniorer: Resultatsammanställning säsongen 2016-17
VD sen

VH sen

FD sen

FH sen

SM
Örebro
170422-23

1. Sofie Larsson, UF
2. Elvira Mårtensson, FFF
3. Åsa Linde, UF
3. Emelie Mumm, DIF
(36 delt)
VC Tallinn EST 17102123
14. Åsa Linde
44. Sofie Larsson
102. Emelie Mumm
147. Viktoria Lejon
(177 delt)
Lag: 12 pl (21 lag)

Lag: 24 pl (26 lag)

1. Miriam Schreiber, GFK
2. Harriet Rundquist, EGF
3. Gabrielle Göthberg von
Troil, GFK
3. Andrea Hansen, EGF
(11 delt)
VC St Maur FRA 16110406
54. Ester Schreiber
116. Linn Löfmark
139. Harriet Rundquist
147. Cristina ValeroCollantes
148. Gabrielle Göthberg
von Troil
(149 delt)

1. Vincent Mindelöf ,EGF
2. Svante Dahlin,KFK
3. Martin Poppel, EGF
3. Alexander Siniak, ÄFK
(32 delt)

Utländska
uttagnings
tävlingar

1. Grigori Beskin, FFF
2. Karl Harmenberg, FFF
3. Bartlomiej Mancewicz,
GoFK
3. Axel Mattsson, FKC
(79 delt)
VC Bern SUI 171028-30
132. Linus Islas-Flygare
169. Erik Nilsson
171. Adam Larsson
182. Rémy Lando Trottein
214. Christian Gustavsson
(240 delt)

VC Barcelona ESP
170116-18
Inga sv deltagande

VC Heidenheim, GER
170126-28
89. Karl Harmenberg
102. Linus Islas Flygare
105. Christian Gustavsson
145. Jakob Stymne
205. Robin Kase
257. Erik Nilsson
275. Tomas Lundblad
290. Gabriel Rosenberg
(308 delt)

Lag: 12 pl (14 lag)

VC Bonn GER 170210-12
142. Josef Rizell
149. Vincent Mindelöf
193. Sebastian Persson
195. Carl-Oskar Ahlqvist
197. Olle Wikström
(212 delt)

VC Legnano ITA
170210-12
129. Ebba Karlsson
171. Larisa Dordevic
183. Josefine Willemo
(187 delt)

VC Gdansk POL 17020406
102. Ester Schreiber
128. Linn Löfmark
163. Harriet Rundquist
176. Cristina ValeroCollantes
(177 delt)

Lag: 18 pl (21 lag)

EM, Tbilisi
GEO
170612-17

VC Paris FRA 170120-22
132. Filip Hedenskog
179. Vincent Mindelöf
184. Carl-Oskar Ahlqvist
190. William Zingmark
204. Olle Wikström
209. Josef Rizell
(211 delt)
Lag: 22 pl (24 lag)

Lag: 20 pl (22 lag)

Lag: 28 pl (34 lag)

Lag: 12 pl (19 lag)

VC Paris FRA 170512-14
44. Adam Larsson
130. Linus Islas-Flygare
151. Christian Gustavsson
187. Robin Kase
225. Gabriel Rosenberg
247. Gustaf Weinius
263. Maximilian Fagell
287. Philip von Platen
288. Axel Mattssson
289. Henrik Jarl
(298 delt)

VC TBB GER 170428-30
154. Cristina ValeroCollantes
(155 deltagare)

VC S:t Petersburg RUS
170505-07
149. Josef Rizell
151. Malte Westesson
161. Eimer Ahlstedt
162. Thomas Åkerberg
(163 delt)

Lag: Inget lag

Lag: 16 pl (16 lag)

35. Ester Schreiber
35. Harriet Rundquist
43. Cristina ValeroCollantes
(43 delt)

53. Josef Rizell
70. Svante Dahlin
75. Vincent Mindelöf
(77 delt)

29. Åsa Linde
31. Elvira Mårtensson
57. Emelie Mumm
58. Ebba Karlsson
(74 delt)

Lag 28 pl (30 lag)
35. Christian Gustavsson
61. Robin Kase
80. Linus Islas-Flygare
81. Erik Nilsson
(96 delt)

Lag: 10 pl (15 delt)
68. Emelie Mumm
89. Elvira Mårtensson
125. Sonja Löfgren
129. Viktoria Lejon
(136 delt)

Lag: 16 pl (18 delt)
46. Robin Kase
106. Adam Larsson
148. Erik Nilsson
156. Christian Gustavsson
(210 delt)

Lag: 20 pl (24 lag)

Lag: 30 pl (37 lag)

Lag: 15 pl (15 delt)

VM Leipzig
GER
170719-26

Lag 7 pl (7 delt)
62. Ester Schreiber
72. Patricia Gilljam
75. Miriam Schreiber
80. Cristina ValeroCollantes
(91 delt)

128. Svante Dahlin
129. Vincent Mindelöf
130. Josef Rizell
148. Carl-Oskar Ahlqvist
(158 delt)
Lag: 22 pl (30 lag)

Lag: 13 pl (14 lag)

Juniorer: Resultatsammanställning säsongen 2016-17
VD jun

VH jun

FD jun

FH jun

Junior-SM
Göteborg
170325-26

1. Åsa Linde
2. Sonja Löfgren
3. Sophie Engdahl
3. Sofia Hansson
(39 delt)

1. Linus Islas Flygare
2. Bartlomiej
Mancewicz
3. Axel Mattsson
3. Anton Kimfors
(63 delt)

1. Julia Engström
2. Harriet Rundquist
3. Line Jönsson
3. Miriam Schreiber
(14 delt)

1. Vincent Mindelöf
2. Martin Poppel
3. Alexander
Pizzignacco
3. Albin Kajbjer
(30 delt)

Utländska
uttagningstävl

JVC Bratislava SVK 16120304
42. Elvira Mårtensson
47. Åsa Linde
70. Julia Asp
73. Julia Lindgren
79. Irma Ekholm
98. Sonja Löfgren
109. Cecilia Lehrman
119. Kristina Hansson
(152 delt)

JVC Bratislava SVK
161203-04
8. Anton Kimfors
31. Jonathan Svensson
47. Axel Mattsson
67. Linus Islas Flygare
70. Bartlomiej
Mancewicz
110. Leonard Lund
129. Christoffer
Ejemyr
130. Simon Hessling
Oscarsson
146. Anders Gyllenhoff
153. Gustaf Weinius
167. Ludvig Rodung
(184 delt)

JVC Lyon FRA
161217-18
38. Ester Schreiber
119. Isabelle Engelke
119. Harriet Rundquist
(125 delt)

JVC London, GBR
161217-18
106. Vincent Mindelöf
116. Malte Westesson
131. William Zingmark
131. Svante Dahlin
139. Martin Poppel
142. Eimer Ahlstedt
149. Sebastian Persson
154. Alexander Ewers
154. Petter Kajbjer
(198 delt)

Ej lagtävling

Lag: 15 pl (15 lag)

Ej lagtävling
JVC Helsingfors FIN
170203-05
17. Åsa Linde
90. Elvira Mårtensson
99. Sonja Löfgren
133. Sophie Engdahl
134. Julia Lindgren
146. Irma Ekholm
147. Cecilia Lehrman
149. Julia Asp
157. Emma Sundberg
(176 delt)
Lag 18 pl (18 lag)

Junior-EM
Plovdiv,
Bulgarien
170304-09

Junior-VM
Plovdiv
Bulgarien
170405-10

Inget lagdeltagande
JVC Mödling AUT
170128-29
77. Harriet Rundquist
129. Miranda Jäderling
131 Isabelle Engelke
136. Andrea Hansen
(136 delt)

JVC Helsingfors FIN
170203-05
21. Linus Islas Flygare
35. Anton Kimfors
96. Bartlomiej
Mancewicz
107. Anders Gyllenhoff
117. Axel Mattsson
120. Leonard Lund
152. Christoffer
Ejemyr
164. Oscar Lundh
174. Johan Lewin
(234 delt)

13. Åsa Linde
48. Elvira Mårtensson
55. Cecilia Lehrman
69. Sonja Löfgren
(87 delt)

Lag 9 pl (23 lag)
9. Linus Islas Flygare
13. Anton Kimfors
66. Jonathan Svensson
75. Axel Mattsson
(106 delt)

Lag: 9 pl (18 lag)

Lag: 12 pl (23 lag)

52. Åsa Linde
(154 delt)

12. Anton Kimfors
16. Linus Islas Flygare
(193 delt)

JVC Aix-en-Provence,
FRA 170128-29
131. Malte Westesson
132. William Zingmark
144. Vincent Mindelöf
163. Alexander Ewers
170. Svante Dahlin
174. Sebastian Persson
(189 delt)
Lag: 17 pl (19 lag)

8. Ester Schreiber
39. Harriet Rundquist
Line Jönsson bröt ind
tävlingen
Patricia Gilljam
(enbart lag)

51. Vincent Mindelöf
69. Carl-Oskar
Ahlqvist
73. William Zingmark
84. Sebastian Persson
(91 delt)

Lag: 9 pl (13 lag)
56. Ester Schreiber
(112 delt)

Lag: 16 pl (18 delt)
Inget sv delt
(172 delt)

Kadetter: Resultatsammanställning säsongen 2016-17
VD kad

VH kad

FD kad

FH kad

Kadett-SM
Karlskrona
170520-21

1. Miriam Schreiber
2. Sofia Hansson
3. Runa Gordon Achour
3. Natalie Wramner
(37 delt)

1. Samuel Sverker
2. Malte Westesson
3. Nils Björkbäck
3. Kasper Ulmanen
(59 delt)

1. Miriam Schreiber
2. Ankita Poppel
3. Andrea Hansen
3. Miranda Jäderling
(13 delt)

Utländska
uttagningstävlingar

ECC Esbo FIN 161119-20
5. Natalie Wramner
14. Selma Abu Eid Tjulin
20. Sofia Hansson
30. Sophie Engdahl
56. Sara Löfvenberg
57. Dagmar Grinneby
73. Natalie Thored
75. Lovisa Thim
(84 delt)

ECC Esbo FIN 16111920
5. Martin Fogeman
30. Nils Björkbäck
37. Gustav Håkansson
45. Hugo Pousette
47. Mikolaj Mancewicz
56. Herman Jibréus
57. Jakob Sontagh
63. Sebastian Sverker
68. Filip Eriksson
76. Gustav Lindvall
89. Filip Schmekel
(99 delt)

ECC Manchester GBR
161015-16
16. Miranda Jäderlig
25. Miriam Schreiber
47. Line Jönsson
48. Andrea Hansen
54. Anja Matic
89. Mimi-Lee Eriksson
94 . Nora Samuelsson
(94 delt)

1. Eimer Ahlstedt, GFK
2. Malte Westesson,
GFK
3. Fredrik Gren, ÄFK
3. Petter Jönsson, ARA
(30 delt)
ECC Manchester GBR
161015-16
21. Malte Westesson
37. Petter Jönsson
47. Eimer Ahlstedt
60. Albin Elmfeldt
73. Carl Berggren
81. Nils Uniyal
91. Fredrik Gren
92. Alexander
Pizzignacco
94. Hugo Isaksson
109. Simon Andersson
117 John Viberud
119. Axel Cedergren
135. Jonathan Grote
138. Frede Lundström
(140 delt)

ECC Köpenhamn DEN 16121011
24. Sophie Engdahl
54. Selma Abu Eid Tjulin
71. Sofia Hansson
73. Natalie Wramner
79. Runa Gordon Achour
93. Lovisa Thim
110. Sara Löfvenberg
112. Nathalie Thored
(122 delt)

Kadett-EM
Plovdiv,
Bulgarien
1702280303
Kadett-VM
Plovdiv
Bulgarien
170401-04

ECC Köpenhamn DEN
161210-11
41. Filip Eriksson
97. Hugo Pousette
97. Nils Björkbäck
111. Joel von Post
116. Martin Fogeman
130. Gustav Håkansson
138. Herman Jibréus
152. Henrik Norrman
154. Jakob Sontagh
156. Joel Wikström
163. Theodor
Engstrand
164. Filip Schmekel
(165 delt)

ECC Poznan POL
170114-15
7. Miriam Schreiber
70. Miranda Jäderling
86. Line Jönsson
101. Anja Matic
108. Andrea Hansen
(158 delt)

56. Sophie Engdahl
78. Natalie Wramner
86. Selma Abu Eid Tjulin
87. Sofia Hansson
(96 delt)

45. Filip Eriksson
68. Hugo Pousette
93. Martin Fogeman
106. Nils Björkbäck
(110 del)

41. Anja Matic
46.Miriam Schreiber
66. Andrea Hansen
72. Line Jönsson
(84 delt)

Lag: 15 pl (20 lag)
15. Natalie Wramner
70. Selma Abu Eid Tjulin
75. Sophie Engdahl
(104 delt)

Lag: 18 pl (23 lag)
91. Martin Fogeman
(132 delt)

Lag: 12 pl (19 lag)
49. Miriam Schreiber
(91 delt)

ECC Bratislava SVK
170114-15
15. Eimer Ahlstedt
18. Malte Westesson
51. Carl Berggren
55. Hugo Isaksson
63. Felix Petrini
72. Albin Elmfeldt
76. Alexander
Pizzignacco
105. Fredrik Gren
126. Simon Andersson
132 John Viberud
(140 delt)
27. Malte Westesson
43. Eimer Ahlstedt
67. Hugo Isakssson
71. Carl Berggren
(90 delt)
Lag: 15 pl (17 lag)
37. Malte Westesson
71. Eimer Ahlstedt
(119 delt)

Värja damer seniorer
Ansvarig ledare Benedict Chambers:
Mot slutet av säsongen 2015-16, var det klart att många i damvärjlaget skulle sluta. SvFF stod
inför uppgiften att börja bygga upp ett nytt lag. Majoriteten av fäktarna som deltagit i
elitsatsningen under 2016-17 är under 25 år, vilket betyder att vi har en grupp av unga
fäktare som kan skapa en bra bas för framtiden.
I början av säsongen, var min inriktning att SvFF skulle bygga ett lag för OS 2024. Efter
IOK:s beslut är det dock klart att redan 2020 ingår damvärja lag i OS. Det betyder att vi
redan nu bör utveckla ett nytt lag som kan konkurrera 2019 och som behöver ökad träningsoch tävlingserfarenhet inom 2 år.
Under 2016-2017 tävlade laget i VC Tallinn, VC Legnano, EM och VM. I Tallinn, slutade laget
på 12:e plats med en seger mot Schweiz. Skador, tentor och andra prioriteringar hindrade
lagdeltagande i Barcelona. Att laget inte deltog i Barcelona ledde till att laget föll från topp 16
på rankingen. I Legnano var laget därför tvunget att fäkta en match i 32-tablån och förlorade
mot Hong Kong. På EM i Tblisi mötte laget Italien i första matchen och trots bra fäktning
från Elvira Mårtensson vann Italien med 45-31. Segrar mot Finland och Schweiz ledde till en
match mot Ungern om 9:e plats. Laget visade sin styrka genom att komma tillbaka från 25-13
men förlorade 37-35.
På VM mötte Sverige återigen Hong Kong i 32-tablån. Det var en tät match som slutade med
seger till Hong Kong. Sverige slutade på 20:e plats. Vid slutet av säsongen hade vi fyra fäktare
med VC-poäng, Åsa Linde (rankad 87), Elvira Mårtensson (rankad 129), Emelie Mumm
(rankad 229) och Sofie Larsson (rankad 247). Laget är rankat på 20:e plats med 70 VC
poäng.
Damvärja SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) analys:
Styrkor:
Vi har många unga fäktare som redan tagit steget upp till seniornivå: världscup, EM and VM.
Resultat från Åsa i Tallinn (16 tablå) och Tbilisi (32 tablå) och från Elvira i Tbilisi (32 tablå)
visar att vårt unga lag är redo att konkurrera på seniornivå. Emilie Mumm, Ebba Karlsson
och Viktoria Lejon är ett bra gäng stabila fäktare som kommer att utvecklas ytterligare under
de kommande åren med mer exponering mot internationella tävlingar.
Svagheter
Vi har många fäktare som är under 25 år och som inte har stor erfarenhet av fäktning på
världsnivå. Vi har många juniorer vilket betyder att avvägningen mellan senior- och
junioraktiviteter kan vålla problem. Lösningen kan vara att juniorer satsar bara på senior
nivå utom JEM och JVM och/eller en flexibilitet i rankingsystemen så att senior-VC också
kan räknas till juniorranking. Äldre fäktare, måste få mer erfarenhet på internationell nivå,
de bör uppmuntras att fäkta på satelliter runt Europa eller stora tävlingar i grannländerna i
Baltikum.
Möjligheter
Under 2016-17 införde SvFF träningsläger minst en gång per månad som var öppna för alla i
elitsatsning. Det här är likt den italienska modellen som har breda läger för att bygga en bred
bas. Det betyder också att yngre fäktare får möjlighet att träna med äldre fäktare och de som
har fått fäkta internationellt. Sådan peer-to-peerinlärning kan stärka truppen.
Om det är möjligt på träningsläger skulle det vara bra om damvärja kunde ha vissa
träningspass separat från herrvärja så att de kan fokusera på sin egen fäktning.

Att ha en VC i Estland är också en bra möjlighet. SvFF skulle kunna skicka alla seniorer och
juniorer (och senior kadetter) som är med i elitsatsning till tävlingen (det finns 12 platser).
Oslo är inte en satellittävling längre så VC i Tallinn är en bra ersättningstävling. Fler
träningsläger utomlands eller besök av internationella lag till våra egna lag kan också höja
gruppens internationella konkurrenskraft.
Hot
Brist på pengar är troligen det största hotet mot laget. Föräldrarna finansierar fortfarande
många av våra atleter vilket också leder till de att ifrågasätter om det är värt kostnaden och
SvFF:s mål. Som jag beskrev tidigare, är truppen ung och fäktning är fortfarande roligt. Men
ökad press och livet utanför fäktningen kan leda till att många slutar om inte SvFF behandlar
dem på rätt sätt. Vi har redan bevis på att många ungdomar slutar med organiserad idrott
(inte bara fäktning) mot slutet av tonåren. Ett problem för framtiden är hur SvFF ska behålla
juniorer och kadetter så att de fortsätter till högre nivå.
En ytterligare synpunkt jag har handlar om hur vi bäst organiserar mästerskapsdeltagande.
Jag har varit på JVM, EM och VM under året och den bästa prestationen och lagstämningen
var under EM i Georgien. Tävlingsplatsen gjorde att enbart tränare var på plats. Jag kände
att det gjorde att alla var mer avslappnade och fokuserade. Det är svårt att hindra supporters
från att komma till en stor mästerskap men jag tror att det var bättre för stämningen inom
laget.

Värja juniorer

Ansvarig ledare Peter Barvestad:
På damsidan har vi haft tio damer som tävlat på de poänggivande internationella tävlingarna
som ingått i Svensk ranking. Sex av dessa damer har tagit poäng. Sex av dessa har varit
inbjudna och deltagit i Elitlägren. Tre damjuniorer har varit representerade i seniorlandslag
vid mästerskap.
På herrsidan har vi haft 13 herrar som tävlat på de poänggivande internationella tävlingarna
som ingått i Svensk ranking. Sex av dessa herrar har tagit poäng. Sex av dessa har varit
inbjudna och deltagit i Elitlägren. En herrjunior har varit representerad i seniorlandslag vid
mästerskap.

Värja kadetter

Ansvarig ledare Peter Barvestad:
På damsidan har vi haft nio damer som tävlat på de poänggivande internationella tävlingarna
som ingått i Svensk ranking. Åtta av dessa damer har tagit poäng. En av kadettdamerna har
även försökt sig på juniorklassen internationellt. Ingen damkadett har varit representerade
på Elitlägren. Fyra av damkadetterna blir juniorer nästa säsong.
På herrsidan har vi haft 15 herrar som tävlat på de poänggivande internationella tävlingarna
som ingått i Svensk ranking. Tio av dessa herrar har tagit poäng. En av herrkadetterna har
deltagit på Elitläger. Tre av herrkadetterna blir juniorer nästa säsong.
Om kadetterna fått sin ranking på ECC-listan enbart baserat på de tre tillfällen som dom
hade möjlighet att ta poäng enligt svensk Ranking hade lista och ranking sett ut som följer:

rank poäng

EM

VM

23

38

WRAMNER Natalie

GoFK

2001

35

3

--

0

30

30.0

ENGDAHL Sophie

FFF

2000

10

12

3

5

32

26.0

ABU EID TJULIN Selma

FFF

2002

20

6

--

0

51

13.0

HANSSON Sofia

KFK

2000

10

3

--

0

144

5.0

LOFVENBERG Sara

LjFK

2000

5

0

--

--

145

5.0

GRINNEBY Dagmar

DIF

2000

5

--

--

--

168

3.0

THIM Lovisa

UF

2001

0

3

--

--

169

3.0

GORDON ACHOUR Runa

FFF

2002

--

3

--

--

999

0.0

THORED Nathalie

GoFK

2001

0

0

--

--

21

38.0

FOGEMAN Martin

SAF

2000

35

3

--

0

52

13,5

ERIKSSON Filip

UF

2000

2.5

6

--

5

66

13.0

BJORKBACK Nils

A6

2000

10

3

--

0

89

10,5

POUSETTE Hugo

DIF

2001

5

3

--

2.5

94

8.0

SVERKER Samueel

UF

2001

5

3

--

--

138

5.0

HAKANSSON Gustav

DIF

2001

5

0

--

--

142

5.0

MANCEWICZ Mikolaj

GoFK

2003

5

--

--

--

146

5.0

JIBREUS Herman

FFF

2001

5

0

--

--

147

5.0

SONTAGH Jakob

DIF

2002

5

0

--

--

188

3.0

VON POST Joel

GoFK

2001

--

3

--

--

999

0.0

LINDVALL Gustav

2001
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Landslagsverksamheten
”Fäktningen inför framtiden” sid 14 - 16.
Målbild 2022 - förslag
Svensk fäktning erbjuder en långsiktigt konkurrenskraftig utvecklingsmiljö, där svenska
seniorlandslag är i världsklass.
Under 2016 har en bred diskussion förekommit om landslagsverksamheten med
anledning av den remiss som skickades ut till föreningar och SDF.
Förbundsstyrelsen önskar redovisa både principer för verksamheten samt aktiviteter.

Principer för landslagsverksamheten
Landslagens betydelse
De svenska landslagen i fäktning har stor betydelse som en källa till glädje, inspiration
och stolthet för alla svenska fäktare. Men de bidrar också till en samordnande princip för
alla verksamheter inom Svenska Fäktförbundet. Genom landslagsverksamheten skapas
en ram för utveckling. Landslagsstrukturen har avgörande betydelse för att utveckla
ledarskap, nya metoder och för att driva rekrytering av aktiva, tränare, ledare och
domare. God landslagsverksamhet har därför stor betydelse också för barn- eller
motionsfäktningen. Långsiktigt är den enda måttstocken för landslagsverksamhet
världsranking samt resultat från världscupen, världsmästerskap och olympiska spel.
Ledarskap och kultur
Ledarskapet är centralt för landslagsverksamheten. Ledarkulturen ska tydligt präglas av
svensk fäktnings vision att vara ”en olympiskt framgångsrik fäktnation”. Den ska också
stå för svensk fäktnings kärnvärden: olympisk, nytänkande, glädje, jämlikhet och
jämställdhet samt sportsmannaanda.
Framgång inom landslagsverksamheten förutsätter en klar rollfördelning och en
bestämd struktur. Landslagsorganisationen bör för att kunna vara internationellt
konkurrenskraftig successivt professionaliseras helt.
Konkurrenskraftig utvecklingsmiljö
En långsiktigt konkurrenskraftig utvecklingsmiljö skapas genom regionala miljöer och
föreningsmiljöer, där tillräckligt många fäktare med ambition att nå högsta
internationella nivå samlas för gemensam vardagsträning. Denna vardagsträning
kompletteras med träningssamlingar och läger i Svenska Fäktförbundets regi,

företrädelsevis på helger och lov, för att möjliggöra tillräcklig total träningsmängd och
träning med högsta möjliga kvalité.
Andra förutsättningar är välfungerande stödresurser i form av evidensbaserad
fysträning och testverksamhet, idrottspsykologisk och medicinsk kompetens.
Målet är att alla fäktare med ambitionen att nå den absoluta toppen ska ha en personlig
tränare som ligger nära den aktive i träning och planering. Teknisk, taktisk och fysisk
utveckling säkerställs genom träningsplanering med genomtänkt periodisering, tester
och uppföljning av resultaten.
Möjligheter att kombinera elitsatsning med studier på gymnasie- och högskolenivå är
centrala för att en välfungerande utvecklingsmiljö ska kunna skapas.
Grundnivå för seniorlandslagen
Svenska Fäktförbundet ska hålla en grundnivå för seniorlandslaget på varje enskilt
vapen. Grundnivån ger möjlighet att mäta var verksamheten befinner sig i förhållande
till den högsta internationella nivån, stimulerar till utveckling och är en förutsättning för
att långsiktigt konkurrenskraftiga utvecklingsmiljöer för elitfäktning ska kunna växa
fram.
Det är väsentligt att SvFF:s åtagande om grundnivån på landslagsverksamheten är
långsiktigt och stabilt. Därigenom kan aktiva, tränare och föreningar optimera sina
ansträngningar i förhållande till de möjligheter som erbjuds men också i förhållande till
de krav som ställs. Kraven som ställs för grundnivån under säsongen 2016–17 och
2017–18 kommer huvudsakligen att vara prestationsorienterade, till exempel
träningsmängd, träningsmix, aktivt deltagande på landslagsaktiviteter osv.
Ovanför grundnivån
För de verksamheter som visar goda resultat bör en resultatinriktad satsning utöver
grundnivån vara möjlig. Den kompletterande finansiering som krävs för detta behöver
huvudsakligen komma från externa aktörer såsom t.ex. Sveriges Olympiska Kommitté.
Svenska Fäktförbundet ska sträva efter att vara en konstruktiv, engagerad och
ansvarsfull part i alla samarbeten men också slå vakt om den framtidsinriktade
grundnivån i hela landslagsverksamheten.
Kadetter och juniorer
Landslagsverksamhet på kadett- och juniornivå är väsentlig som utbildnings- och
utvecklingsverksamhet. Det är önskvärt att antalet fäktare i dessa åldrar, som gör en
seriös satsning på mästerskapsdeltagande, ökar genom att fler fäktare i
ungdomsåldrarna väljer att fortsätta med i en mer systematisk satsning.
De ekonomiska ramarna kommer inte att tillåta ett omfattande deltagande i European
Cadet Circuit eller juniorvärldscupen. Deltagandet på internationella mästerskap i dessa
åldrar utgår ifrån individen. Någon lagsatsning är inte möjlig då medel endast kan
frigöras till de tävlingar som ingår i uttagningssystemen genom svensk ranking. För

deltagande i kadett- och junior-VM ska kvalificeringskrav finnas. Kravet är att en aktiv
har möjlighet att nå topp 32 individuellt. På några års sikt är ambitionen att tydligt öka
antalet fäktare som deltar i Svenska Fäktförbundets uttagningssystem, att öka antalet
fäktare som kvalificerar sig till kadett- och junior-VM enligt Svenska Fäktförbundets
kvalificeringskrav och att därigenom skapa förutsättningar för att öka antalet
elitsatsande seniorer.
Svensk fäktning har ingen landslagsverksamhet för åldrar yngre än kadetter U17.
Nyckeltal för landslagsverksamheten
Styrningen av landslagsverksamheten ska bli tydligare och effektivare genom att
nyckeltal införs för de mål som anses som mest väsentliga.

Aktiviteter 2017
Under 2017 ska Svenska Fäktförbundet införa de viktigaste nya elementen i
landslagsverksamheten. Verksamheten finansieras dels av riktade bidrag, s.k.
landslagsstöd från Riksidrottsförbundet (RF), dels av grundbidraget, det så kallade SFstödet.
Även stöd från Sveriges Olympiska Kommitté kan tillkomma för enskilda fäktare.
Grundverksamhet på värja och florett, seniornivå
I svensk ranking, som ligger till grund för uttagningen på respektive vapen, ingår två
världscuptävlingar i Europa. Till dessa betalar SvFF, förutom kostnaden för ledare,
resebidrag för fyra aktiva, startavgifter individuellt samt lagstartavgift. Till en tredje
världscuptävling, utanför svensk ranking, är strävan fullständig kostnadstäckning för
den aktive. Avsikten är också att delta individuellt och i lag på EM och VM med
kostnadstäckning för de aktiva.
Ambitionshöjningen vad gäller träningsläger fortsätter. Målet är att erbjuda elitgrupper
på respektive vapen 30 träningslägerdygn under säsongen. Till detta kommer fler läger
med möjlighet att bjuda in en bredare grupp fäktare. Ett VM-förberedande läger
planeras också.
För att bli uttagen till mästerskap och komma ifråga för bidrag krävs av den aktive att
han eller hon deltar på alla aktiviteter som definieras som obligatoriska i
uttagningskriterierna. Vidare krävs att träningen dokumenteras i Svenska
Fäktförbundets träningsdagbok och att en uppföljningsbar tränings- och tävlingsplan
finns. Ytterligare krav kan tillkomma från landslagsledningen.
Grundverksamhet på florett och värja, juniorer och kadetter
I svensk ranking på respektive vapen ingår två tävlingar i ECC (kadett) eller JVC (junior).
Till dessa tävlingar finansierar SvFF ledare och pliktdomare. Om möjlighet till finns
betalar förbundet även lagstartavgift och pliktdomare till tävlingarna. Till KJEM och
KJVM betalar SvFF under 2017 för ledare samt lagstartavgifter. För KJVM betalar SvFF

även startavgifter individuellt. Kvalgränsen för deltagande i KJVM är satt till 24 ECCpoäng (kadetter) och 8 JVC-poäng (juniorer), erövrade vid de två tävlingar i respektive
kategori som ingår i svensk ranking.
Svenska Fäktförbundet arrangerar tre träningsläger per år, till vilka kadetter och
juniorer inbjuds. För närvarande genomförs de på värja i samband med påsk,
novemberlovet och mellandagarna och på florett i början av sommaren, i slutet av
sommaren samt under jullovet. Dessutom arrangeras ett förberedelseläger inför
KJEM/KJVM, gemensamt på båda vapnen.
Resultatinriktad verksamhet
För närvarande finns ingen fäktare som aktiv i SOK:s top- eller talangprogram. Emma
Samuelsson ingår men har en paus under säsongen 2016–17. SvFF står berett att bygga
vidare på de existerande grundsatsningarna för aktiva eller grupper av aktiva, som visar
sig aktuella för mer prestationsinriktade satsningar. Bedömning kommer att göras
utifrån den ekonomiska ställning förbundet har men också efter en bedömning av den
aktives utvecklingsmiljö och hur satsningen passar in i förbundets grundverksamhet.
SvFF kommer att ingå avtal om projekt endast under förutsättning att en tydlig, skriftlig
överenskommelse med den aktives förening har upprättats om de förutsättningar som
ska gälla för satsningen.
SOK har annonserat ett nytt utmanarprogram från 2018.
Organisation
Styrelsen har fattat beslut om en ny organisation för landslagsverksamheten från
säsongen 2017–18. Den innebär att den nuvarande landslagskommittén avskaffas till
förmån för en organisation som präglas av anställd kompetens. Huvudansvaret för
verksamheten kommer att ligga på en förbundskapten, tillsammans med en
ledningsgrupp bestående av övriga anställda i landslagsverksamheten samt en
styrelseledamot. Rekryteringen av den nya landslagsorganisationen ska ske under våren
2017.
Ledarskap
Ett projekt för att utveckla ledarskapet inom svensk landslagsfäktning genomförs under
våren 2017. Utifrån en nulägesanalys ska en handlingsplan för att utveckla ledarskapet
bland de anställda och andra ledare inom landslagsverksamheten fastställas och
implementeras i den kommande landslagsorganisationen.
Tränarutveckling
Ständig utvecklingen av elitkompetensen av de svenska tränarna är en långsiktig
prioritet. För att bygga på den reguljära instruktörsutbildningen prövades konceptet
SPETS (Särskild Praktik för ElitTränare i Sverige) med lyckat resultat under 2016.
SPETS är en vidareutbildning för tränare i samband med landslagens läger. Under 2017
planeras tre SPETS-aktiviteter på värja och ambitionen är att starta en liknande
verksamhet på florett.

Fysträningsrådet
Det nystartade fysträningsrådet har inlett en testverksamhet som innebär att samtliga
landslagsaktiva kommer att testas två gånger om året enligt den så kallade Fysprofilen.
Ett program för rörlighetsscreening har också införts. Inför kommande säsong kommer
Fysträningsrådet att delta som rådgivare i planeringsarbetet i syfte att optimera
periodisering av träning och tävling. I den mån resurser och tillfälle ges kommer också
rådgivnings- och utbildningsaktiviteter riktade till aktiva och tränare att genomföras.
Styrdokument
De dokument som styr träningsmängder, träningsmix, utbildning av fäktare och
selektering av fäktare till SOK:s talangprogram (krav-/grenprofil, utvecklingstrappa,
utvecklingstratt) kommer att ses över i samråd med SOK under 2017. Detta arbete
kommer att samordnas med arbetet att dokumentera verksamheten i enlighet med RF:s
riktlinjer.
Utvecklingsmiljöer
I samarbete med berörda föreningar och SDF inleds ett arbete med att förbättra miljön
för vardagsträning för elitfäktare. Det gäller aktiviteter som gemensamma
träningsgrupper över föreningsgränser, stöd till samordning och kompletterande
stödfunktioner, förbättrad styrning av NIU-verksamheten samt samverkan med de
strukturer som finns för att underlätta för aktiva att kombinera studier och idrott på
elitnivå.
Elitföreningsråd
Ett elitföreningsråd med de föreningar som har ett särskilt intresse av framför allt
seniorelit startas 2017. Rådet ska stödja samordningen mellan föreningarnas och SvFF:s
ansträngningar för att utveckla en stark seniorelit och vara ett forum för
erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.
Medicinskt stöd
Under 2017 skapas ett medicinskt råd under förbundsläkaren med uppgift att utveckla
medicinska kompetensen och stödet inom olika delar av landslagsverksamheten. Rådet
får ansvar för att samordna förbundets insatser vid skador på landslagsaktiva, utveckla
det medicinska stödet vid träning och tävling, kvalitetssäkring av styrdokument och
tränings- och tävlingsprogram ut medicinsk synvinkel, nutrition samt dopingfrågor.
Rekrytering till landslagsverksamheten
Inför säsongen 2017–18 genomförs ett särskilt läger med den åldersklass som är
nyblivna kadetter. Syftet med lägret är att introducera landslagsverksamheten och
informera om hur främst kadett-, men även juniorverksamheten, är upplagd. Lägret
erbjuds de aktiva till självkostnadspris. De tränare som har aktiva på lägret kommer att

bjudas in på SvFF:s bekostnad och erbjudas ett program med utbildning och information
i relevanta ämnen.

