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Allmänt
Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i
Storstockholmsområdet.
Förbundet främsta uppgifter är att vara arrangör och samordnare av tävlingar i
Stockholmsområdet, att initiera och genomföra domarutbildningar, anordna träningsläger för
ungdomar och att driva kursverksamhet som hör samman med dessa aktiviteter.
Dessutom ansvarar förbundet för underhåll av all den tävlingsmateriel som ägs av StFF och
som kan disponeras av de klubbar som utgör förbundet vid tävlingar, läger och andra
sanktionerade tillställningar.
Förbundets verksamhet finansieras huvudsakligen genom bidrag från Stockholms
Idrottsförbund och intäkter från tävlingsverksamheten.
Den 1 januari 2015 omfattar Stockholms Fäktförbund 13 klubbar:
Klubb
Aktiv Ungdom Lidingö
Djurgårdens IF Fäktning
En Garde Fäktförening Solna
Föreningen för Fäktkonstens Främjande
Jakobsbergs Fäktklubb
KFUM JKS Botkyrka
KFUM JKS Stockholm
Saltsjöbadens IF F
Stockholms Allmänna Fäktförening
Stockholms Studenters IF, fäktning
Upplands Väsby Fäktklubb
Vallentuna Fäktklubb
Ängby Fäktklubb
Summa

Antal medlemmar registrerade i Idrott
Online årsskiftet 2015/2016
77
339
479
514
43
42
92
30
96
1
21
31
146
1 911

Antalet registrerade medlemmar vid det föregående årsskiftet var 1 878.

Mål
Förbundets främsta mål för den kommande verksamhetsperioden är:


Liksom tidigare är det övergripande, principiella, målet att ge möjlighet för de
organiserade fäktarna i Stockholmsområdet att få tillgång till kvalitativ tävlingsfäktning
på hemmaplan. Stockholms Fäktförbund menar att detta långsiktigt främjar svensk
fäktsport på ett påtagligt sätt.



De viktigaste medlen för att nå det förstnämnda målet är att arrangera
ungdomstävlingen S:t Erikscupen och att fortsätta vårt stöd till övriga tävlingar som
anordnas inom Stockholmsområdet.



Att, helst genom samarbete med en fäktningsförening eller flera fäktningsföreningar,
genomföra Distriktsmästerskap för Stockholm. Eftersom vi gärna uppmuntrar
lagtävlingar är vår utgångspunkt att återigen genomföra tävlingen som ett lag-DM.



Att anordna utbildning av domare på distriktsdomarnivå.



Att även 2016 anordna ett höstlovsläger för ungdomar.



Att engagera fler ideella krafter för att kunna genomföra både tävlings- och
utbildningsverksamhet är liksom tidigare ett viktigt mål. När det gäller den tekniska
tävlingsplaneringen och tävlingsledningen har vi under året stärkts av att Eva Löfgren
kommit att komplettera och därmed avlasta Paul Sievert.



Bibehålla målen för jämställdhet och att fortsatt ha en jämn könsfördelning i StFF:s
styrelse.



Att i möjligaste mån följa den handlingsplan som Svenska Fäktförbundet antagit på
sina årsmöten 2015 och 2016.

Tävlingsverksamhet och träningsläger
StFF har under året stött Stockholmsklubbar som arrangerar större tävlingar med ett bidrag
på 5 000 kr per tävling. De tävlingar som omfattas av bidraget är nationella tävlingar med
SM-status eller högre samt tävlingar riktade till seniorer med internationell deltagande. SAFpokalen som har satellit-VC-status får dessutom hallhyran betald.
I Stockholm arrangeras varje år två återkommande internationella fäktningstävlingar – SAFPokalen/Rehbinderska priset (FIE satellit-VC) och Challenge Eugène Fillol.
Våren 2016 arrangeras ytterligare en tävling, Challenge Bernadotte. Tävlingen har namnet
gemensamt med den tidigare Grand Prix-tävlingen, men den nya tävlingen startar på en
mindre ambitiös nivå. Tävlingen hålls i Åkeshovshallen.
Som nämnts ovan ansvarar Stockholms Fäktförbund för att arrangera DM, som under senare
år haft formen av lagtävling. Lag-DM fungerar som en viktig introduktion till lagtävlingar, inte
minst för unga fäktare. Efter att tävlingen av praktiska skäl inte kunde arrangeras 2015
planerar StFF att arrangera den på nytt 2016.
Ängby FK:s Masterstävling, Coupe de Stockholm, är en viktig del av satsningen på att främja
svensk ungdomsfäktning. På grund av problem med att boka lokal för tävlingen inställdes
den tävling som var utlyst till hösten 2015. Ängby planerar att återkomma med tävlingen
säsongen 2016-2017.
S:t Erikscupen
Som tidigare kommer S:t Erikscupen vara den mest krävande delen i StFF:s
tävlingsverksamhet.
Målsättningen med S:t Erikscupen är att bredda tävlingsutbudet för ungdomsfäktningen
primärt i Stockholm och att vara en tävling som fungerar som en övergång till tävlingsfäktning
i större nationella och internationella sammanhang.
Tävlingen har tack vare väldigt god tävlingsplanering och tävlingsutförande hittills kunnat ta
emot alla sökande oavsett geografisk hemmaklubb, trots att deltagarantalet ökat år efter år.
I målsättningen för S:t Erikscupen ligger också att generera föräldraengagemang och utbilda
utveckla olika typer av tävlingsfunktionärer.

Det kommande året kommer vi att få fortsätta att brottas med de praktiska problem som
ombyggnaden av Åkeshovshallen innebär.
Säsongen 2015/2016 är cupens nionde säsong. Tre deltävlingar genomförs under våren
2016, och för säsongen 2016/2017 planerar förbundet för en ny tävlingsserie bestående av
fem deltävlingar. Här bör påpekas att den nuvarande tävlingsansvarige slutar efter den
pågående säsongen. Någon ny tävlingsansvarig har hittills inte kunnat utses.
Inom förbundet finns planer och diskussioner om hur S:t Erikscupen kan utvecklas och
ytterligare förbättras, både när det gäller tävlingsansvaret, tävlingsformen och hur tävlingen
kan fungera som plantskola för duktiga fäktare, domare, sekretariat och tävlingsplanerare
och tävlingsledare.
Om tävlingen ska kunna genomföras är det nödvändigt att Stockholms fäktföreningar tar ett
stort ansvar för att tillsammans med StFF rekrytera inte bara tävlingsansvariga och
tävlingsledning utan även övriga funktionärer som t.ex. pistbyggare/-rivare, kanslister,
sjukvårdspersonal och fotografer. Det är avgörande för att S:t Erikscupen ska kunna fortsätta
att genomföras.

Tävlingsmaterial
Förbundet har nu 20 nya pistmattor och 20 markeringsapparater, tillsammans med ett
tillräckligt antal vindor. Det finns tio äldre pister att användas som komplement och
reservpister. 10 av de gamla pisterna kommer att säljas under våren 2016.
Hyreskontrakten i Åkeshovshallen är officiellt uppsagda per 2015-06-30 p.g.a. renovering av
simhallen. Detta inkluderar förbundets förråd. Nya kontrakt blir tremånaders-kontrakt
framöver tills badet är färdigrenoverat (2017 enligt planerna). Vi kan förvänta oss att
Stockholms Stad önskar höja hyran, men enligt förvaltningen bör vi inte förlora en lokal i
hallen.

Utbildningsverksamhet
Stockholms Fäktförbund ska liksom tidigare ta ansvar för olika utbildningsinsatser inom
fäktsporten. I första hand rör det sig om utbildning av distriktsdomare, men andra typer av
utbildningar kan också komma ifråga.
Styrelsearbete och idrottspolitik
Styrelsen räknar med att liksom föregående år sammanträda fyra gånger per halvår för
uppföljning av aktiviteter samt var tredje månad för beslutade projekt, i första hand när det
gäller tävlings- och utbildningsverksamheten.
Förbundet har skickat representanter till Svenska Fäktförbundets årsmöte och
verksamhetskonferens 2016 och planerar att göra det även 2017.

Ekonomi
Stockholms Fäktförbund har även i fortsättningen en begränsad budget som i första hand
satsas på materialförvaltning, ekonomiskt stöd till ett antal seniortävlingar och till utbildningsoch ungdomstävlingsverksamhet.
Kommunikation

Styrelsen för Stockholms Fäktförbund kommer att fortsätta att verka för att kommunikationen
mellan Stockholms Fäktförbund och föreningarna, och mellan föreningarna sinsemellan,
fungerar på bästa möjliga sätt.

Budget 2016
Stockholms Fäktförbund, org.nr. 802008-4300
Intäkter
Startavgifter S:t Erikscupen
SDF-bidrag
Medlemsavgifter
Höstlovsläger
Varuförsäljning
Anmälningsavgifter domarkurser
Övriga intäkter
Utbildning
Summa intäkter
Kostnader
Varuinköp
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Tävlingsutrustning
Kontorskostnader
Inhyrd personal
Arvode domare
Arvode materialförvaltare
Läger
Utbildning
Övriga kostnader
Utrustning engångsutgift, bidrag Sthlms
stad
Summa kostnader
Resultat

Budget 2016 Utfall 2015
Budget 2015
160 000,00 kr 156 549,00 kr 150 000,00 kr
65 000,00 kr
62 809,00 kr
55 000,00 kr
2 400,00 kr
2 200,00 kr
2 800,00 kr
35 000,00 kr
31 150,00 kr
33 000,00 kr
15 000,00 kr
11 800,00 kr
15 000,00 kr
5 000,00 kr
0,00 kr
33 000,00 kr
0,00 kr 400 000,00 kr
kr
0,00 kr
0,00 kr
kr
282 400,00 kr 664 508,00 kr 288 800,00 kr

0,00 kr
30 000,00 kr
5 000,00 kr
0,00 kr
15 000,00 kr
15 000,00 kr
65 000,00 kr
18 000,00 kr
28 000,00 kr
0,00 kr
40 000,00 kr

0,00 kr
23 719,00 kr
8 801,00 kr
38 358,59 kr
11 693,00 kr
30 885,00 kr
64 400,00 kr
18 000,00 kr
27 577,00 kr
0,00 kr
85 547,41 kr

5 000,00 kr
30 000,00 kr
5 000,00 kr
40 000,00 kr
20 000,00 kr
15 000,00 kr
65 000,00 kr
18 000,00 kr
25 000,00 kr
10 800,00 kr
55 000,00 kr

0,00 kr

426 457,66 kr

0,00 kr

216 000,00 kr
66 400,00 kr

735 438,66 kr
-70 930,66 kr

288 800,00 kr

