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Uttagningskriterier veteranlandslaget fäktning - värja
Detta dokument avser att klargöra de förutsättningar som finns för deltagande i lag-EM för
veteraner och VM individuellt respektive i lag samt de kriterier som ställs upp för uttagning.
Lag-EM
Lag-EM arrangeras av Europeiska Veteranfäktförbundet (EVF) och äger vartannat år, jämna år.
Kommande lag-EM
2018 Alkmaar, Holland
2020 Köpenhamn, Danmark
Klassindelning
Veteraner

Grand Veterans

Laget består av 3 fäktare i kategori I och II (40–49 samt 50–59) varav
minst en fäktare måste tillhöra kategori II. Dessutom får laget innehålla
två reserver.
Laget består av 3 fäktare från kategori III och IV (60–69 samt 70+).
Dessutom får laget innehålla två reserver.

Varje förbund får sända ett lag per vapen och kön i veteran- respektive Grand veteran-klass.
Finansiering
Alla deltagare i mästerskapet står för sina egna kostnader såsom resa och logi.
Lagmedlemmarna delar lika på startavgiften om 300 euro. Medlemsavgiften till EVF betalas av
SvFF.
Representation
SvFF tillsätter Head of delegation att representera förbundet under mästerskapet.
Laget utser en av lagmedlemmarna till lagkapten. Lagkaptenen sätter i samförstånd med övriga
lagmedlemmar upp aktuell laguppställning och beslutar om ev. byten av fäktare.
Uttagning
Fyra fäktare tas ut att representera Sverige. En femte fäktare kan tas ut som reserv. En fördel
är om den som får reservplatsen kan vara med på plats, dock skall man vara medveten om att
reserven kanske inte kommer att få fäkta speciellt mycket. Reserven skall vara beredd att
komma in och fäkta om ordinarie fäktare skadas eller av annan anledning inte skall fäkta mer.
Till grund för uttagningen ligger de rankinglistor, veteran och senior som finns att läsa
på fencing.se. De tävlingar som räknas är de som ingår i årets säsong, 2017/18. Första tävling
är Uppsala Cup. Sista tävling att räknas med är för 2018 Nordiska Mästerskapen i Åbo.
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Deltagarna tas ut på bedömning från rankinglistor och prestationer. Syftet med uttagningen är
att få bästa möjliga lag.
Damlagen tas 2018 ut av Sophie Larsson och Jan Tivenius.
Herrveteranlaget tas 2018 ut av Peter Barvestad och Kerstin Warvsten
Grand veteranlaget tas 2018 ut av Jan Tivenius och Kerstin Warvsten
Tider
Lag-EM äger i år rum 10–13 maj.
2018-01-28
Information om intresseanmälan läggs ut på fencing.se
2018-02-08
Sista dag för intresseanmälan. Sådan görs till veteran@fencing.se.
2018-03-20
Information om laguttagning läggs ut på fencing.se.
För det fall att endast 4 fäktare anmält intresse till att deltaga tas laget
omedelbart efter sista anmälningsdag ut.
2018-04-01
Alla fäktare skall till SvFF ha erlagt sin del av startavgiften.
Program, se http://europeanveteranfencingchampionships2018.nl/programme/

Veteran-VM
Veteran-VM arrangeras av Internationella Fäktförbundet (FIE) och äger rum under oktober
månad varje år. VM inleds med individuella tävlingar med efterföljande lagtävling där ranking
av laget görs med hjälp av förbundets individuella resultat.
2018
2019

Livorno, Italien
Kairo, Egypten

Klassindelning
Kategori I
Kategori II
Kategori III

50–59 år
60–69 år
70 +

Individuell tävling
Varje förbund har rätt att sända 4 fäktare per vapen, kategori och kön.
Lagtävling
Varje lag består av tre fäktare med en fäktare ur varje kategori. Därtill finns möjlighet att ha
med 2 reserver. Varje förbund får sända ett lag per vapen och kön.
Finansiering
Alla deltagare i mästerskapet står för sina egna kostnader såsom resa och logi m.m. Var och en
betalar sin egen startavgift. Lagmedlemmarna delar lika på startavgiften. Observera att FIElicens krävs för deltagande. Observera att kostnaden för att ta med domare eller
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straffdomaravgift från och med årets mästerskap är borttagen. Istället sätts startavgiften något
högre.
Representation
SvFF tillsätter Head of delegation att representera förbundet under mästerskapet.
Laget utser en av lagmedlemmarna till lagkapten. Lagkaptenen sätter i samförstånd med övriga
lagmedlemmar upp aktuell laguppställning och beslutar om ev. byten av fäktare.
Uttagning individuellt
Fyra fäktare per kategori tas ut att representera Sverige. Till grund för uttagningen ligger den
rankinglista som finns att läsa på fencing.se. De tävlingar som räknas är de som ingår i årets
säsong, 2017/18. Första tävling är Uppsala Cup. Sista tävling att räknas med är för 2018 Malmö
International. De två översta på rankingen i respektive klass är direkt kvalificerade. Övriga 2
deltagare tas ut på bedömning. Syftet med uttagningen är att få bästa möjliga lag.
Uttagning lag
Lagen tas ut av med de fäktarna som bedöms som starkast inom respektive kategori. En
kategori kommer endast att ha en fäktare. Lagkapten utses av laget.
Damfäktarna tas ut av Sophie Larsson och Jan Tivenius
Herrfäktarna kategori I tas ut av Peter Barvestad och Kerstin Warvsten
Herrfäktarna kategori II och III tas ut av Jan Tivenius och Kerstin Warvsten
Tider
Veteran-VM äger i år rum 8–14 oktober.
2018-05-20
Information om intresseanmälan läggs ut på fencing.se
2018-06-06
Sista dag för intresseanmälan
2018-06-15
Information om uttagna fäktare läggs ut på fencing.se.
2018-06-30
Alla fäktare skall till SvFF ha erlagt sin del av startavgiften.
--Till säsongen 2018/19 kommer poängfördelningen att justeras med avseende på
svårighetsgrad. Vidare kommer inte längre VM-resultatet att räknas in på rankinglistan då inte
alla har möjlighet att delta där. Däremot kommer fortfarande resultat från EM att räknas in då
det i EM finns inte något begränsat deltagarantal. Alla som vill har möjlighet att där deltaga.
Till lag-EM år 2020 kommer även uttagningssystemet att revideras.
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