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Uttagningskriterier för florett, sabel och
värja säsongen 2018-19
(Beslutade av Svenska Fäktförbundets styrelses landslagskommitté den 20
juni 2018)

Svensk ranking
Svensk ranking på florett, sabel och värja för seniorer, juniorer och
kadetter är ett system som rullas över säsongerna. Poängen för tävlingen
föregående säsong ersätts normalt när samma eller motsvarande tävling
har genomförts under nästa säsong.
I alla svenska tävlingar som ingår i Svensk ranking ska Svensk ranking
användas vid initial ranking (gäller även tävlingar som ingår i Masters). Alla
fäktare med svensk tävlingslicens ingår i Svensk ranking (dvs. även fäktare
som representerar andra länder internationellt).
En tävling räknas bort från en fäktares sammanlaga resultat i Svensk
ranking. Från och med säsongen 2019-20 räknas alla tävlingar i svensk
ranking.
Europa- och världsmästerskap ingår inte i Svensk ranking.

Utomnordiska mästerskap - uttagning
Efter nominering av förbundskapten fattar High Performance Manager
(HPM) beslut om uttagningar till utomnordiska mästerskap.

Uttagningsprinciper
Truppernas storlek till alla internationella tävlingar beror på de fäktmässiga
resultaten, de individuella fäktarnas utveckling samt de ekonomiska
förutsättningarna för SvFF under säsongen. Kvalkraven till mästerskap är
ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för att bli uttagen till
mästerskap. Anledningen till att hårdare kvalkrav införs denna säsong är att
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landslagsledningen vill höja ribban för vad som krävs för att delta på
mästerskap och sätta nya målsättningar för var vi vill att svensk fäktning
bör befinna sig. Efter ett en säsong av huvudsakligen prestationskrav
kommer nu resultatkrav för att kunna delta på internationella mästerskap i
alla klasser.
Detta innebär dessutom att vi kan öka det ekonomiska stödet till de som
klarar kvalkraven på kadett- och juniornivå som hittills har haft litet eller
inget ekonomiskt stöd från Svenska Fäktförbundet för
mästerskapsdeltagande. Trots att det kan påverka poäng och
världslagranking negativt är detta ett paradigmskifte som är nödvändigt om
svensk fäktning ska kunna flytta fram sina positioner.

Kriterier för uttagning vid bedömning:
•

Att ha uppnått de stipulerade kvalkraven för det aktuella
mästerskapet.

•

Förmåga att fäkta lagmöten: ta instruktioner från förbundskapten,
följa taktik etc.

•

Grad av satsning. En hög grad av satsning innebär att fäktaren har
en tränings- och tävlingsplanering som kommunicerats och
godkänts av förbundskapten och att fäktaren redovisar sin träning i
en godkänd träningsdagboksform.

•

Fysiska kapaciteter och fysisk utveckling. Fäktaren genomför SvFF:s
fystester samt visar en tillfredställande utveckling.

•

Placering på Svensk ranking.

•

Laganda. Förmåga att förstärka de värderingar som SvFF står för,
samt uppvisar beteenden och vanor som stöttar lagmedlemmar och
deras prestationer. Förmåga att vara en god representant för SvFF
och dess värden såväl på internationella tävlingar och på
träningsläger. Följa Svenska Fäktförbundets Code of Conduct.

•

Deltagande på SvFFs träningsläger är obligatoriskt för alla kadetter
och juniorer som vill representera Sverige på mästerskap. För
seniorlandslag, där det finns utrymme för bedömning, är
deltagarfrekvensen på lägren ett av flera viktiga kriterier som
förbundskapten tar hänsyn till vid en samlad bedömning vid
uttagning. Kadetter och juniorer som har särskilda skäl för frånvaro,
(dit kan räknas skada om inte rehab på plats är lämpligt) hör av sig i
god tid innan läger till sin respektive förbundskapten för att få
godkännande av frånvaro.

EM + VM seniorer
Uttagning görs:
•
Damflorett: VC Tauber den 5 maj 2019
•
Herrflorett: VC S:t Petersburg den 5 maj 2019
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•
•
•
•

Damsabel:
Herrsabel:
Damvärja:
Herrvärja:

Ingen uttagning efter beslut av sabelledare.
Ingen uttagning efter beslut av sabelledare.
VC Dubai den 19 maj 2019
VC Paris den 19 maj 2019

Alla fyra fäktare i respektive trupp tas ut på bedömning utifrån ”Kriterier
för uttagning vid bedömning” under förutsättning att de har klarat
respektive mästerskaps kvalkrav. Kvalkrav för EM seniorer är minst en T64
på de två tävlingar som ingår i Svensk ranking eller den tredje världscup
som landslaget prioriterar inför EM. Kvalkrav för VM seniorer är minst en
T32 på de två VC-tävlingar som ingår i Svensk ranking eller den tredje VC
som landslaget prioriterar inför EM. Om 3 fäktare kvalificerar sig kan
landslagsledningen besluta om en fjärde fäktare för att lagstart ska kunna
genomföras på ett bra sätt. Fjärde fäktaren får även tävla individuellt.
I undantagsfall kan HPM på förslag av FK ta ut en enskild fäktare trots att
ovan nämnda kvalkrav inte uppnåtts. Då görs en samlad bedömning av
säsongens internationella resultat där hänsyn kan tas även till eventuella
resultat vid VC- och GP-tävlingar som ligger utanför Svensk ranking eller
övriga jämförbara tävlingar.

U23-EM
Ej prioriterat mästerskap. Intresserade anmäler intresse och uttagning görs
minst 30 dagar före mästerskapet enligt Svensk Ranking, seniorer, där de
fyra bästa under 23 års ålder tas ut. För att deltaga ska man vara med i en
av landslagsgrupperna, s. k. ”Topp-8”.

VM Juniorer
Uttagning görs efter JEM.
a) De 3 första enligt Svensk Ranking tas ut individuellt och i lag. En tas
ut på bedömning.
a) För deltagande på JVM krävs att fäktaren gjort en 32-tablå på JVC
som ingår i Svensk ranking eller på JEM.
b) Om 3 fäktare kvalificerar sig kan landslagsledningen besluta om en
fjärde fäktare för att lagstart ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Fjärde fäktaren får även tävla individuellt.

EM Juniorer
Uttagning görs i januari/februari efter följande tävlingar i respektive klass:
•
Damflorett: JVC Zagreb den 20 januari 2019
•
Herrflorett: JVC Aix-en-Provence den 20 januari 2019
•
Damsabel: JVC Plovdiv den 9 februari 2019
•
Herrsabel: JVC Plovdiv den 9 februari 2019
•
Damvärja: JVC Bratislava den 3 februari 2019
•
Herrvärja: JVC Belgrad den 3 februari 2019
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b) De 3 första enligt Svensk Ranking tas ut individuellt och i lag. En tas
ut på bedömning.
c) För deltagande på JEM krävs att fäktaren gjort minst en 64-tablå på
JVC som ingår i Svensk ranking.
d) Om 3 fäktare kvalificerar sig kan landslagsledningen besluta om en
fjärde fäktare för att lagstart ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Fjärde fäktaren får även tävla individuellt.

VM Kadetter
Uttagning görs efter KEM.
a) De tre första enligt Svensk Ranking tas ut individuellt.
b) För deltagande på KVM krävs att fäktaren har gjort minst en 32tablå på ECC som ingår i Svensk ranking eller på KEM.

EM Kadetter
Uttagning görs i januari/februari efter följande tävlingar i respektive klass:
•
Damflorett: ECC Poznan den 13 januari 2019
•
Herrflorett: ECC Halle den 16 december 2018
•
Damsabel: Uttagning den 13 januari 2019. Uttagnings-ECC
placerade hösten 2018.
•
Herrsabel: Uttagning den 13 januari 2019. Uttagnings-ECC
placerade hösten 2018.
•
Damvärja: ECC Espoo den 27 januari 2019
•
Herrvärja: ECC Espoo den 27 januari 2019
a) De 4 första enligt Svensk Ranking tas ut individuellt och i lag.
b) För deltagande på KEM krävs att fäktaren har gjort minst en 64tablå på ECC som ingår i Svensk ranking.
c) Om 3 fäktare kvalificerar sig kan landslagsledningen besluta om en
fjärde fäktare för att lagstart ska kunna genomföras på ett bra sätt.
Fjärde fäktaren får även tävla individuellt.

Övriga uttagningar till internationella tävlingar
Förbundskaptenerna för respektive gren ansvarar för uttagning.

VC och lag-VC, JVC och lag-JVC
Varje nation kan ställa upp med upp till 12 deltagare på varje JVC- VC- och
GP-tävling. Vid fler än 12 anmälda tas de första fyra ut enligt Svensk
ranking vid sista anmälningsdag och övriga på bedömning av respektive
förbundskapten. Publicering av eventuella laguttagningar görs på
fencing.se av förbundskapten 29 dagar innan tävling.

ECC och ECC-lag
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Deltagande bestäms enligt Svensk Ranking vid sista anmälningsdag 30
dagar innan tävling. Vid fler än 20 anmälda tas 20 fäktare ut enligt Svensk
ranking vid sista anmälningsdag.
I de fall det inte finns någon begränsning i hur många lag ett från samma
land som kan ställa upp på Lag-ECC gör förbundskapten enbart uttagning
av ett landslag på 3-4 fäktare. Övriga fäktare som vill ställa upp i lag är fria
att formera sig i vilka konstellationer de vill, men får även stå för de extra
kostnader detta kan medföra (domare etc.) Anmälan sker då normalt via
den egna klubben och så även hantering av ev. domarkostnader.
Publicering av eventuella laguttagningar görs på fencing.se av
förbundskapten 29 dagar innan tävling.

JNM-lag
De 3 första enligt Svensk ranking samt 1 på bedömning tas ut individuellt
och i lag vid sista anmälningsdag 30 dagar innan tävling.

KNM-lag
De fyra första enligt Svensk ranking tas ut i lag vid sista anmälningsdag 30
dagar innan tävling.

Universiaden
Ej prioriterat mästerskap. Intresserade anmäler intresse senast den 15
mars 2019 och uttagning görs minst 30 dagar före mästerskapet på
bedömning. FK gör uttagning på bedömning.

Träningsläger
För alla fäktare som vill bli uttagna till internationella mästerskap, lag-VC,
lag-JVC och lag-ECC gäller obligatorisk närvaro på de träningsläger som
arrangeras av SvFF inom respektive gren. Sen anmälan till läger leder till
straffavgift på 400 kr.
Träningsläger som kommer att vara obligatoriska finns publicerade under
fliken ”Landslag” på fencing.se.

Fystester
Fystester kommer att genomföras för seniorer, juniorer och kadetter på
alla vapen på minst två läger var under säsongen. Ett särskilt dokument
från fysträningsrådet publiceras kring detta på fencing.se under fliken
”Landslag”.

Utlandsstudier
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Fäktare som på grund av utlandsstudier eller liknande omständighet är
förhindrad att delta i Svensk ranking skall, för att kunna göra anspråk på att
bli uttagen, kontakta respektive förbundskapten inför säsongen för besked
om eventuella alternativa uttagningskriterier och tävlingar. Denne fäktare
kan då tas ut på bedömning av landslagsledningen under förutsättning att
uppställda kriterier och krav på tävlingsresultat uppfyllts.

PM
Förbundskapten informerar i ett PM som publiceras på fencing.se vad som
gäller inför varje ECC, JVC, VC som ingår i Svensk ranking samt
internationellt mästerskap. Uttagningar publiceras även direkt på
fencing.se

Kostnader
SvFF står för kostnader för ledare vid mästerskap samt vid VC, JVC och ECC
som ingår i Svensk ranking.
Seniorer

För seniorlandslagen avgörs kostnadstäckningen av vilket
Finansieringsprogram respektive landslag befinner sig i. Aktuell information
om finansieringsprogram publiceras på fencing.se under fliken ”Landslag”.
Kadetter och juniorer

I svensk ranking på respektive vapen ingår två tävlingar i ECC (kadett) eller
JVC (junior). Till dessa tävlingar finansierar SvFF ledare och pliktdomare. Till
KJEM och KJVM betalar SvFF under 2019 resebidrag till alla fäktare som
klarat kvalkraven, samt betalar ledare och alla startavgifter. Storleken på
resebidraget avgörs av hur många som kvalificerat sig och det ekonomiska
läget vid tillfället.

Anmälan till internationell tävling - Ophardt
All anmälan (föranmälan) till internationella tävlingar sker av fäktaren själv
i Ophardt via fencing.se. Kom ihåg att bekräfta anmälan i Ophardt ”ända
ut” till ”kassan/bekräftelse” och vidare.
Anmälan SKALL ske i Ophardt senast 30 dagar före start. Information om
tävlingen finns i kalendern på fencing.se. För internationella tävlingar
utanför Svensk ranking gäller samma regler om anmälan senast 30 dagar
före, oavsett ev. annat datum i Ophardt. I vissa fall måste fäktaren först ta
kontakt med kansliet (info@fencing.se) för att få tävlingen ”öppnad” för
anmälan för svenska fäktare.
Till EM och VM anmäler kansliet efter uttagningsbeslut.

