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Förord   
 
Förbundsmötet 2004 antog programmet ”Fäktningen inför framtiden” efter en bred 
remissverksamhet i klubbar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 
 
Vid förbundsmötet 2005 kompletterades programmet med ett avsnitt om 
elitverksamheten. 
 
Förbundsmötet 2008 infogade slutligen nya avsnitt om ungdomsfäktningen och 
jämställdhet, sedan en bred diskussion om de båda ämnena förekommit inom 
Svenska Fäktförbundet. 
 
Förbundsmötet 2009 beslutade att lägga fast ett antal konkreta mål (nyckeltal) för 
svensk fäktnings utveckling till 2014. Årsmötet antog också verksamhetsplanen med 
de här formuleringarna: 
 
”Den avgörande kraften i förbundsutvecklingen finns i föreningarna. När 
förbundsmötet 2009 antar nyckeltal för förbundets önskvärda framtida utveckling 
är behovet av dialog om hur föreningar och förbund tillsammans ska arbeta för att 
nyckeltalen ska bli verklighet särskilt stort. 
 
Styrelsen önskar därför genomföra samma åtgärd som skedde, när förbundsmötet 
antog Fäktningen inför framtiden 2004, d.v.s. styrelsebesök i varje förening. 
 
Följande åtgärder genomförs: 
 
• Ett särskilt föreningsmaterial med bl.a. diskussion om föreningarnas ansvar för 

att nyckeltalen kan uppnås ges ut efter förbundsmötet 2009.  
 
• Förbundsstyrelsebesök i varje klubb 
 
• Vidare kommer medel från Idrottslyftet att betalas ut till de föreningar som 

antar verksamhetsplaner, som konkretiserar hur föreningsmålen ska uppnås. 
 
• Förbundsstyrelsen kommer under 2009/2010 att lämna förslag till 

kompletterande verksamhetsplaner, som kan medverka till att förbund och 
föreningar snabbare når de konkreta mål som förbundsmötet fastställer.” 

 
Styrelsen ser fram emot en spännande dialog med föreningarna om hur vi 
tillsammans, med gemensamma ansträngningar, kan uppnå de mål (nyckeltal) som 
förbundsmötet 2009 beslutade. 
 
Vid diskussionen bör detta material användas tillsammans med programmet 
”Fäktningen inför framtiden”. 
 
Efter förbundsmötet i oktober 2009 har ny statistik kommit från RF, bl.a. om det 
lokala aktivitetsstödets och studietimmarnas utveckling mellan åren 2007 och 2008. 
Uppgifterna om 2008 var endast preliminära. Siffrorna för 2008 visar en nedgång, 
när det gäller studietimmar tämligen kraftig. 
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I det här materialet finns de mål för 2014, som förbundsmötet antog, oförändrade. 
Men då basen är något förändrad på grund av den senare statistiken, blir ökningen i 
procent något annorlunda än vid förbundsmötets behandling. 
 
Stockholm den 23 januari 2010 
 
SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET 
Styrelsen 

Formaterat: Nivå 1
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Ny dialog om framtiden 
 
Det finns flera skäl att nu starta en dialog om framtiden och de gemensamma målen. 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” är grunden för denna dialog.  
 
Det första skälet är att flera representanter för föreningar och SDF har önskat denna 
dialog, bl.a. vid förbundsmöten och verksamhetskonferenser. Ett omfattande arbete 
med enkäter m.m. har också gjorts vid dessa tillfällen. 
 
Vidare har nya ledare kommit in i föreningarna och i förbundsstyrelsen. Detta 
motiverar en ny dialog om de konkreta målen, eller, annorlunda uttryckt, nyckeltal 
för framtiden. Programmet innehåller inte konkreta mål för framtiden utan sådana 
bör utformas med ett antal års mellanrum och finnas med som ett levande dokument 
i en bilaga till programmet. 
 
Ett tredje och tungt vägande skäl för en diskussion om de framtida målen är de beslut 
som RF-stämman fattade på våren 2009, nämligen att kriterierna för SF-stödet ska 
ses över, och detaljerade förslag ska lämnas till senare RF-stämmor.  
 
Bra förbundsutveckling 
 
Arbetet med programmet ”Fäktningen inför framtiden” svetsade samman Svenska 
Fäktförbundet. Den stadgeändring som gjordes samtidigt betydde, att föreningarna 
fick rösträtt vid årsmötet. Ansvaret för förbundets utveckling lades därmed i ännu 
större utsträckning på föreningarna, sedan de bl.a. genom remisser hade gjort ett 
aktivt arbete med framtidsprogrammet.  
 
Till framgången bidrog också den dialog som skedde efter att programmet hade 
antagits 2004, då föreningarna tilldelades medel från den extra satsningen 
”Handslaget” (senare ”Idrottslyftet”) om de utformade konkreta verksamhetsplaner i 
linje med programmet.  
 
I en tid, då många idrotter har svårigheter, kan Svenska Fäktförbundet glädja sig åt 
en positiv utveckling, bl.a. när det gäller viktiga nyckeltal som mäter bredd och 
aktivitet, t.ex. medlemmar och antalet licenser. Antalet föreningar har minskat, även 
om senare år har inneburit en ökning. Antalet studietimmar ökade kraftigt efter en 
bred informationssatsning i samverkan med SISU. En minskning har därefter skett 
under senare år. 
 
Antalet sammankomster och antalet deltagartillfällen minskade mellan åren 2007 
och 2008, en uppgift som inte var känd vid förbundsmötet i oktober 2009. 
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Några nyckeltal

2000          2006 2007 2008

Antal föreningar 51 41 39 43

Antal medlemmar    2 914 4 003 4 228 4 300 *)

Eget kapital (kr)   300 063     243 000   415 000 657 000

Licenser 323           681          736 851

Studietimmar ca 80 659 555 346

*) Stora klubbar har inte rapporterat. Tillägg för förra årets siffror.

 
 
En viktig mätare på aktiviteten inom förbunden med stor direkt betydelse både för 
det statliga och kommunala stödet är det lokala aktivitetsstödets utveckling. 
 

LOKAK – antalet deltagartillfällen
(och antalet sammankomster)
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LOKAK – antalet sammankomster
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Sammanställningen över det lokala aktivitetsstödet visar, att den ökning av antalet 
medlemmar, licenser m.m. samt den tillströmning av ungdomar som syns i 
föreningar och i t.ex. Masters inte har fått något genomslag i det lokala 
aktivitetsstödets utveckling för Svenska Fäktförbundet.  
 
Antalet deltagartillfällen minskade mellan 2007 och 2008, medan antalet 
sammankomster ökade marginellt. 
 
Val av nyckeltal 

 
Förbundsmötet 2009 valde ett fåtal nyckeltal för att förbund och föreningar skulle 
koncentrera sig på de allra viktigaste uppgifterna, där framgång skulle kunna betyda 
bl.a. ett kraftigare stöd från Riksidrottsförbundet. 
 
Framtida RF-stöd kommer i större utsträckning att gå till de förbund som ökar 
antalet föreningar, antalet aktiva och antalet medlemmar samt omfattningen av 
studietimmar i SISU-regi och lokalt aktivitetsstöd. 
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Förbundsmötet 2009 beslutade därför om följande nyckeltal (mål) för 2014: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 - 2014 
Antal föreningar 51 43 50  

 
16 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300 5 000 16 

Antal licenser 
 

323 851 1 000 18 

Lokalt aktivitetsstöd 
- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
100 000 
11 500 

 
25 
15 

Studietimmar i SISU-regi 80 346 800 131 
 
När det gäller antalet studietimmar blir det en kraftig ökning, 131 procent, om målet 
nås. Men det bör poängteras, att antalet studietimmar i SISU-regi var 659 år 2006.  
 
Klubben i centrum 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” säger bl.a. följande om framtidens 
förening: 
 
Om värderingarna och klubbens betydelse 
 
Gemenskap betyder att som individ ta ett ansvar också för helheten, för förening och 
förbund. Det betyder att försöka bidra till en verksamhet och en stämning, där alla är 
välkomna och också känner sig välkomna. Föreningens sociala gemenskap är 
avgörande för unga människors vilja att vara kvar i idrottsrörelsen också längre upp i 
åldrarna. 
 
Glädje innebär att lyfta fram den goda idrotten som en källa till personlig utveckling. 
Uppmuntran och positiva förebilder är grunden för ungdomsledarskapet. Glädjen 
hos barn och ungdomar ökar, om de får bedriva idrotten på egna villkor, inte på 
vuxnas villkor. 
 
I den goda föreningen är det nära till skratten.  
 
Utvecklingsmål 
 
Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig 
verksamhet, där social gemenskap, stark ekonomi, goda kommunkontakter och 
gedigen utbildning är hörnstenar. 
 
Strategiska handlingsplaner – en beskrivning 
 
Det är i föreningarna fäktningen lever och utvecklas. Men föreningarna måste bli 
bättre på verksamhetsplanering och aktiviteter som stärker den sociala 
gemenskapen. Andra områden som måste förbättras är kommunkontakter för att slå 
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vakt om lokaler och kommunalt stöd, utbildning i SISU-regi och att söka lokalt 
aktivitetsstöd både från kommunen och från distriktsförbundet.  
 
 
 
Diskutera 
 
Utifrån programmets beskrivningar av framtidens starka föreningar, vilka är er 
förenings starka respektive svagare sidor? 
 
 
Antal föreningar 
 
Utvecklingen av antalet föreningar och målet för 20014 är följande: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 – 2014 
 

Antal föreningar 51 43 50  16 
 
 
Diskutera 
 
I vilka orter i närheten, eller i vilka andra delar av kommunen, tror ni att det finns 
förutsättningar för att bilda en ny förening? Varför? 
 
Skulle klubben på något sätt kunna stödja förbund och SDF i det arbetet? Hur? 
 
 
Stöd till nybildningar av föreningar utgår från Svenska Fäktförbundet genom pengar 
från Idrottslyftet. 
 
Antal medlemmar 
 
Målet för antalet medlemmar är följande: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 – 2014 
 

Antal medlemmar 
 

2 900 4 300 5 000 16 

 
 
Diskutera 
 
Hur många medlemmar har föreningen idag? 
 
Vad skulle en ökning med 16 procent innebära? Hur många medlemmar skulle då 
finnas 2014? 
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Vilka åtgärder måste klubben göra för att det målet ska kunna uppnås? 
 
Vilket stöd kan förbundet ge i ansträngningarna för att öka antalet medlemmar med 
16 procent till 2014? 
 
 
 
Antalet licenser 
 
Målet för antalet licenser är följande: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 – 2014 
 

Antal licenser 
 

323 851 1 000 18 

 
I de allra flesta idrotter är andelen aktiva störst i de nedre tonåren. Därefter lämnar 
många ungdomar den organiserade idrotten. Om Svenska Fäktförbundet lyckas 
behålla en större andel ungdomar längre upp i åldrarna, kommer svensk fäktning att 
stärkas i förhållande till andra idrotter. 
 
I programmet ”Fäktningen inför framtiden” sägs bl.a. följande om ungdomsidrotten: 
 
Fäktningen skall vara en motionsform för ungdomar oavsett kön eller bakgrund, 
vilken skall ge dem en möjlighet att, efter individens möjligheter och behov, 
utvecklas såväl fysiskt som mentalt.  
 
Tävlingar finns för ungdomar i alla åldrar men har i de lägre åldrarna mindre 
betydelse. 
 
Tävlingarna ska utformas, så att deltagarna inspireras att fortsätta sin utveckling.  
 
Ungdomar, som på eget initiativ vill öka träningsintensiteten och antalet tävlingar, 
ska kunna ges utrymme för detta under ansvarsfull ledning. Det innebär att för 
ungdomar i åldrarna 13 – 14 år kan mer systematisk träning introduceras som 
början på en framtida elitsatsning, om de själva är intresserade av detta. 
 
Men grunden för föreningsarbetet är att det finns utrymme för de ungdomar som 
vill ha fäktning som en rolig sport och motionsform och som senare kanske vill 
starta en mer elitbetonad träning och tävling. 
 
Målet är att få allt fler ungdomar att växa med fäktningen för att efter 
ungdomsåren fortsätta med idrotten antingen som motionär eller som 
tävlingsfäktare.  
 
Det långsiktiga syftet med ungdomsarbete skall vara att skapa förutsättningar för 
att få en bredd inom svensk fäktning, vilken i sin tur kan generera svenska 
seniorfäktare i världsklass. 
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Diskutera 
 
Hur många licenser har föreningen idag? 
 
Vad skulle en ökning med 20 procent innebära? Hur många licenser skulle klubben 
ha 2014? 
 
Vilka åtgärder måste klubben göra för att det målet ska kunna uppnås? 
 
Vilket stöd kan förbundet ge för att antalet licenser ska öka med 20 procent till 2014? 
 
 
 
Lokalt aktivitetsstöd 
 
Målet för det lokala aktivitetsstödet är följande: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 - 2014 
Lokalt aktivitetsstöd 

- antalet deltagartillfällen 
- antalet sammankomster 
 

 
94 000 
11 000 

 
80 049 
10 014 

 
100 000 
11 500 

 
25 
15 

 
Lokalt aktivitetsstöd betalas ut av både RF och av kommunen. Tidpunkterna för 
ansökningar är ofta olika, liksom blanketterna. 
 
Reglerna för det statliga stödet finns på RF: s hemsida www.rf.se under ”Ekonomi 
och bidrag”. 
 
En noggrann rapportering av varje bidragsberättigad aktivitet till både kommunen 
och RF ger intäkter till klubben. Men då omfattningen av det lokala aktivitetsstödet 
också har stor betydelse för Riksidrottsförbundets och landstingens stöd till 
fäktningen, är klubbarnas rapportering en förutsättning för ökat stöd från stat och 
landsting. 
 
 
Diskutera 
 
Hur många deltagartillfällen och sammankomster rapporterade klubben senast till 
RF och till kommunen? 
 
Rapporterar klubben alla bidragsberättigade aktiviteter? 
 
Hur har utvecklingen varit under de senare åren? Försök förklara utvecklingen? 
 
Vad skulle en ökning av antalet deltagartillfällen med 18 procent och antalet 
sammankomster med 15 procent innebära på ett år för klubben ekonomiskt? 
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Vilka åtgärder måste klubben göra för att det målet ska kunna uppnås? 
 
 
Studietimmar i SISU-regi 
 
Målet är följande: 
 
Mål 2000 2008 2014 Procentuell ökning 

2008 – 2014 
 

Studietimmar i SISU-regi 80 346 *) 800 131 
 
*) 659 år 2006. Förbundsmötets siffra över antalet studietimmar 2008 blev felaktig 
liksom procentsiffran. I möteshandlingarna stod 600 timmar, respektive 33 %. 
 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens egen studie- och utbildningsorganisation. 
 
I ett förbund som växer, som Svenska Fäktförbundet, är utbildning av nya ledare, 
både tränare och andra klubbledare som ordförande, sekreterare, kassör m.m. 
speciellt viktig. 
 
Svenska Fäktförbundet har en utomordentligt fin utbildningshandbok för barn- och 
ungdomsinstruktörer.  Den utarbetades av Mats Ekström tillsammans med Orvar 
Jönsson och Thierry Trottein 2006. Boken kan studeras i studiecirkelform i SISU: s 
regi. 
 
SISU har också mängder av andra utbildningar i studiecirkelform att erbjuda.  
 
Genom utbildning i SISU-regi kan kostnaderna bl.a. för material hållas tillbaka. 
 
Programmet ”Fäktningen inför framtiden” innehåller bl.a. följande handlingsplaner 
för klubbarna inom utbildningsområdet: 
 
• Utbildningsansvarig utses i varje förening 
 
• Studiecirkelarbete. Minst en studiecirkel per år i varje förening 
 
• Inventering av ”ledarkandidater” som bör anmälas till utbildning under de 

närmaste åren 
 
• Rekrytering till instruktörskurser på olika nivåer. Egen utbildning i klubbarna. 
 
• Rekrytering till domarkurser i SF- eller SDF-regi. Egen domarutbildning 
 
 
Diskutera 
 
Vilken kontakt har klubben med SISU Idrottsutbildarna? 
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Vem är utbildningsansvarig i klubben? 
 
Vilken erfarenhet av studiecirkelarbete har klubben? Hur har utvecklingen varit 
under senare år? 
 
Vilka åtgärder måste klubben göra för att uppnå målet för studiearbetet? 
 
Vilket stöd vill klubben ha av förbundet? 
 
 
Samarbetet mellan klubb och förbund 
 
 
 
Diskutera 
 
Vilka övriga frågor känns angelägna att samtala om i dialogen mellan klubben och  
förbundsstyrelsen? 
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