
 

 

UPPFÖRANDEKOD – LUGI FÄKTFÖRENING 

Bakgrund 

Föreningen har under de senaste åren växt med flera nya grupper och antalet fäktare har ökat till över 

100. Vi har också ett växande tränarkollektiv med både huvudtränare och ett flertal hjälptränare. Detta 

är en positiv utveckling och möjligheterna att fortsätta utveckla verksamheten har förbättrats med den 

nya fäktsalen på Victoriastadion. 

Klubben har tidigare inte haft någon nedtecknad värdegrund eller ordningsregler för träning och tävling. 

Med en växande verksamhet, många nya och en större interaktion mellan träningsgrupper bör det 

läggas fast några grundläggande principer för att stödja utvecklingen. De externa förväntningarna från 

idrottsrörelsen, myndigheter och externa bidragsgivare har också ökat. 

Principiella utgångspunkter 

 LUGI FF följer och stödjer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott1 och 

Svenska fäktförbundets policies, riktlinjer och planer för träning och tävling. 

 Vår verksamhet för barn och ungdomar ska alltid ha deras bästa, det vill säga deras välmående, 

hälsa och positiva utveckling, för ögonen. Verksamheten ska vara fri från osunda 

träningsmetoder, hets, trakasserier och övergrepp. Barn har också rätt att vara delaktiga i sin 

förening och ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i beslut som handlar om dem. 

 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

ambitionsnivåer. Som tränare eller ledare får du inte använda dig av metoder som riskerar att 

skada någon, varken fysiskt eller psykiskt. Du får inte hetsa en fäktare eller en tränare, lagledare 

eller domare för att försöka förmå någon att prestera bättre, jobba hårdare, ändra domslut eller 

liknande. Det strider mot idrottens värdegrund. Samma regler gäller även för dig som 

vårdnadshavare. 

 Inom idrottsrörelsen förväntas du respektera andra och behandla alla på ett trevligt sätt. 

 Välmående, kamratskap, glädje och livslångt lärande står i centrum. 

I fäktsalen 

 Vi visar respekt för tränare och fäktare, både i handling och i ord. 

 Fäktare kommer i tid till träningspassen och deltar i träningspassets samtliga delar, om inget 

annat har överenskommits med tränaren. 

 Under tränarledda pass får andra personer ge lektioner eller genomföra aktiviteter endast om 

den för passet ansvarige tränaren samtycker.  

 
1 https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-
verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf 



 

 

 Vi visar omsorg om klubbens utrustning och materiel. Lånad utrustning återlämnas på anvisad 

plats. Om saker har gått sönder under pågående pass informeras ansvarig tränare. 

 Vi stödjer varandra i med- och motgång. 

På tävling 

 På tävlingar representerar vi som tränare, ledare, fäktare och förälder klubben och förväntas 

uppträda korrekt och bidra till en trevlig stämning på tävlingen. Det betyder att vi: 

 behandlar domare, funktionärer och motståndare med respekt och hövlighet, 

 accepterar domslut, 

 inte stör pågående matcher, 

 uppmuntrar och stöttar fäktarna, även de från andra klubbar, 

 uppträder neutralt om två fäktare från LUGI möts och inte coachar eller hejar på 

någon av dem. 

 Coaching på tävlingar ska genomföras diskret och med omsorg om såväl fäktaren som övriga 

deltagare på tävlingen. En tränare eller förälder får aldrig skälla på eller skrika åt våra 

medlemmar eller andra på tävlingsplatsen.  

Överträdelser och konsekvenser 

Om du motarbetar föreningens verksamhet, bryter mot föreningens stadgar eller skadar föreningens 

intressen kan du uteslutas ur föreningen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger kan 

föreningen i stället meddela dig en varning. 

 


