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UTRUSTNING FÖR TRÄNING OCH TÄVLING (GÄLLER FRÅN 2019-08-01)

Egen utrustning
Fäktare ska ha egen tränings- och tävlingsutrustning för de vapen som fäktaren tränar och tävlar
inom minst enligt följande utrustningstrappa.
Terminsstart termin 1
sladd (obligatoriskt)
(Fäktskolan: under termin 1)
Terminsstart termin 2

handske, vapen (obligatoriskt)

Terminsstart termin 3

minst 2 av följande: mask, plastrong, byxor, väst, elväst (för
florett- och sabelfäktare)
tävlingsfäktare: därutöver minst 1 av reservvapen och -sladd

Terminsstart termin 4

minst 4 av följande: mask, plastrong, byxor, väst, elväst (för
florett- och sabelfäktare). Därutöver bröstskydd/suspensoar
tävlingsfäktare: därutöver reservvapen och -sladd

Terminsstart termin 5

komplett utrustning

FIE-märkt utrustning: Föreningen rekommenderar inköp av FIE-märkt utrustning, som ger ett bättre
skydd och gradvis blir obligatoriskt vid tävlande högre upp i åldersklasserna.
Låneutrustning
Låneutrustning: Föreningen har viss utrustning för träning och tävling som i mån av tillgång kan
användas av de som ännu inte har en komplett utrustning. Utrustningstrappan är dock obligatorisk
för termin 1 och 2 – efter termin 2 är det alltså inte längre tillåtet att låna sladd, vapen och handske.
Avgift för låneutrustning: Om du följer utrustningstrappan och använder den utrustning du har
behöver du inte betala för att låna kompletterande utrustning av föreningen. För dig som inte följer
utrustningstrappan utgår en avgift per termin som fastställs av styrelsen. Du ansvarar för att
avgiften betalas till föreningen – ta kontakt med kassören om du inte har fått en faktura.
Hantering av låneutrustning: Föreningens utrustning ska efter avslutad träning eller tävling lämnas
tillbaka på sin plats. Ingen utrustning får låsas in i skåp eller lämnas i fäktväskor. Tävlingsutrustning
ska återlämnas tvättad. Skador på föreningens utrustning rapporteras till tränaren. Om du tappar
bort föreningens utrustning eller den blir skadad får du ersätta föreningen.
Inköp och lagning av utrustning
Inköp: Leon Paul, All Star och PBT tillverkar utrustning. Det går att beställa från deras hemsidor
eller svenska återförsäljare. Ibland arrangerar föreningen beställningar, vilket kommuniceras till
medlemmar via e-post. Prata med din tränare om du behöver råd kring inköp av utrustning.
Lagning: All utrustning går att laga – detta gäller inte minst sladdar och vapen. Prata med din
tränare eller andra medlemmar för att lära dig hur man gör.
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TÄVLINGAR OCH TÄVLINGSKOSTNADER (GÄLLER FRÅN 2019-03-29)

Föreningens klubbtävlingar
Föreningen arrangerar tävlingar som bara är öppna för medlemmar. Vad som gäller i fråga om
anmälan m.m. framgår av anslag i lokalen eller e-postutskick. Det finns inget licenskrav för att delta.
Nedanstående gäller för övriga tävlingar.
Allmänt
Planering: Tävlingssäsongen startar 1 juli och slutar 30 juni året efter. Alla tävlingar finns i
kalendern på Svenska fäktförbundets hemsida, http://www.fencing.se. Där finns även mer
information om licenser, tävlingsregler, instruktioner för anmälan m.m.
Licens: För att tävla krävs licens. Den gäller per tävlingssäsong, dvs. 1 juli-30 juni, oavsett när den
är köpt.
Regler: På svenska tävlingar gäller Internationella Fäktförbundets (FIE) reglemente och Svenska
Fäktförbundets tävlingsbestämmelser om inget annat framgår.
Klasser: Tävlingar genomförs i olika åldersklasser. Dessa finns angivna på www.fencing.se
Utrustning: Vilken utrustning som krävs och vilken säkerhetsnivå som gäller för utrustningen
framgår av tävlingsbestämmelserna ovan och i tävlingsinbjudan. Fäktare ansvarar själva för att rätt
utrustning tas med till tävlingen. Föreningen har viss tävlingsutrustning till utlåning (se
utrustningspolicyn).
Anmälan till tävling
Ophardt: All tävlingsadministration, såsom anmälningar, inbjudningar, resultat m.m., sköts i
Ophardt, som nås via kalendern på fencing.se. Logga in med det användarnamn och lösenord du
fick när du löste licens. Om det inte fungerar kan det bero på webläsaren – testa i så fall en annan.
Inbjudan: I inbjudan finns all viktig information om tävlingen. Läs den noggrant.
Föranmäl i god tid: Föranmälan görs genom att klicka in på tävlingen och välja Föranmälan. Maila
därefter tavling@lugifaktning.se och meddela att föranmälan gjorts. Föranmälan måste godkännas
av föreningen för att gälla som anmälan. Föranmälan stängs 2 dagar innan sista anmälningstid.
Kontrollera anmälan: Kontrollera innan anmälningstiden gått ut att anmälan är bekräftad, dvs. att du
syns i förteckningen av anmälda till tävlingen.
Kostnader
Avgifter: Kostnaden för att tävla består av anmälningsavgift och eventuellt pliktdomaravgift (se
nedan). Avgifternas storlek framgår av tävlingsinbjudan. Därutöver tillkommer resekostnader etc.
Betalning: Fäktare står som huvudregel själva för samtliga kostnader och betalar avgifterna direkt
till arrangörsklubben enligt instruktioner i tävlingsinbjudan. Beroende på föreningens ekonomiska
ställning kan styrelsen besluta om medfinansiering – på vilket sätt kommuniceras till
tränarna/medlemmarna via e-post när det är aktuellt.

Pliktdomaravgift: Om 5 eller fler fäktare från föreningen anmäler sig till samma tävling uppstår en
skyldighet att ta med en domare till tävlingen. Försök att få en av föreningens domare att döma –
notera att denne ska anmälas till arrangörsklubben senast sista anmälningsdagen. Om domare inte
anmäls får fäktarna betala pliktdomaravgift, vilket är en ”straffavgift” på ca 1500-2000 kr.
Föreningen kommer att maila dig om hur du betalar din andel av pliktdomaravgiften.
Förhinder att delta
Avanmälan: Anmäld fäktare som inte ska starta är skyldig att avanmäla sig. Innan sista
anmälningsdag sker avanmälan i Ophardt, därefter enligt instruktioner i tävlingsinbjudan. Notera att
avanmälan efter sista anmälningsdag innebär att du ändå måste betala anmälningsavgift och ev.
pliktdomaravgift.
Att tävla
Om du inte har tävlat tidigare: Prata med din tränare och/eller dina kompisar om hur en tävling går
till rent praktiskt så att du är väl förberedd.
Ha det så kul!

