
 

 

 

 

 

 

 
 
Program/planering Ängby Fäktklubb – Ungdomar (födda 2004 och senare) 
 
Inledning 
 
Hej ÄFK-Ungdomar födda 2004 och yngre,  
 
Ängby Fäktklubb har tagit fram följande planering riktad mot alla klubbens Ungdomar (U15) som skall tävla i 
ungdomsklassen U15 under säsongen 2018 2019. Planeringen visar på hur klubben har lagt upp träningen i form av de 
veckovisa träningsgrupperna på klubben. Utöver detta de tävlingar och träningsläger som är relevanta för denna 
ålderskategori för pojkar och flickor. Här finns nationella och internationella tävlingar och läger. Märk att detta är en 
bruttolista där det ibland krockar med flera aktiviteter samma tidpunkt. Här är det viktigt att fäktaren lägger upp sin 
planering tillsammans med tränaren och givetvis sina föräldrar. I sammanställningen framgår vilka tävlingar som 
klubben satsar på med egna ledare och domare. Deltagande på tävlingar och aktiviteter som klubben inte uttryckligen 
satsar på enligt nedanstående sammanställning planeras och bekostas till sin helhet av de medlemmar som deltar på 
dessa inklusive eventuella pliktdomare m.m. 
 
För våra U15 ungdomar är det kanske högsta målet för säsongen Ungdoms-SM i Karlskrona i maj 2019.  

 
Alla skall anmäla sig till de aktiviteter man vill 
vara med på i samband med att klubben skickar 
ut kallelse till aktiviteterna. Det är därför viktigt 
att Ni bevakar det mailkonto som är anslutet 
till klubben. De som inte skall deltaga ombedes 
svara Nej på kallelserna så att vi vet att Ni fått 
kallelsen. Om Ni inte får kallelser skall Ni maila 
Thomas Åkerberg och meddela den mailadress 
Ni vill använda för löpande information från 
klubben. När det gäller anmälan till eventuell 
ECC-tävlingar skall detta göras till SvFF senast 
30 dagar före tävlingen av fäktaren själv. 
 
Ni kan med fördel använda detta underlag för 
att planera er egen säsong tillsammans med 
tränarna och Era föräldrar. Kontakta tränarna 
och boka en tid för diskussion. 

 

Träning 
 
Formellt startar klubbträningen måndagen den 20 augusti i Åkeshovshallen. En del ungdomar har varit på läger i Polen 
i början av augusti. Höstens avslutning hålls onsdagen den 12 december 2018 och vårens avslutning torsdagen den 30 
maj 2019.  
 
Det är viktigt att utnyttja kvällsträningen och att stanna kvar på seniorträningen för att fäkta mot de seniorer och 
veteraner som finns på plats. 
 
  

 



Träningsschemat ser ut på följande sätt: 
 

 
 
Tävlingar 
 
Klubben har nedan skrivit in de tävlingar som anses relevanta för åldersklassen Ungdom U15. I tabellen framgår vilka 
av dessa klubben satsar på med betalda ledare och domare. För de tävlingar klubben satsar på kommer vi även 
planera resesätt och hotell. Det blir i huvudsak ett urval av tävlingar från Mastersprogrammet och de två 
internationella tävlingarna. Masters-tävlingarna är gråmarkerade i tabellen. Här räknas de fem bästa tävlingarna, av 
sex möjliga. 
 
Alla som skall tävla behöver lösa tävlingslicens för säsongen 2018/2019. Licensen löser Ni på SvFF hemsida under 
följande länk: http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/information-om-tavlingslicens/licens/. Lös denna så snart 
som möjligt då licens är en förutsättning för att klubben skall kunna anmäla fäktare till tävlingar. Anmälan görs av 
klubbadministratör senast 10 dagar före tävlingen. De som skall tävla i på ECC-tävlingar behöver även en ECC-licens. 
 

Tävling Plats Datum Kommentar 
Coupe de Stockholm 
Masterstävling i florett 
Klubben har ledare/domare 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2018-09-15/16 Klubbens egen stortävling med alla florettklasser. Här har 
man möjlighet att ställa upp ena dagen i sin egen 
åldersklass och den andra dagen i en äldre klass.  

http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/information-om-tavlingslicens/licens/


Sankt Erikscupen #1 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2018-10-06 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Kanikowski Cup 
Masterstävling i florett 
Klubben har ledare/domare 

Kalmar 2018-10-20/21 Masterstävling i Kalmar. Klubben planerar resa med stor 
buss. Logi på Scandic Hotell i Kalmar. Kallelse skickas ut ca 
6 veckor i förväg.  

Höganäs Cup 
Masterstävling i florett 
Klubben har ledare/domare 

Höganäs 2018-11-03/04 Masterstävling i Höganäs. Klubben planerar resa med tåg 
eller stor buss. Logi på Scandic Hotell i Helsingborg. 
Kallelse skickas ut ca 6 veckor i förväg. 

Sankt Erikscupen #2 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2018-11-10 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Jönsson Pokal i Malmö 
Masterstävling i florett 
Klubben har ledare/domare 

Malmö 2018-11-24/25 Masterstävling i Malmö. Klubben planerar resa med tåg. 
Logi på Scandic Hotell i Malmö. Kallelse skickas ut ca 6 
veckor i förväg. 

Sankt Erikscupen #3 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2018-12-15 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Sankt Erikscupen #4 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2019-02-17 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Sankt Erikscupen #5 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2019-03-30 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Malmö Open 
Masterstävling i florett 
Ranking JEM/JVM 
Klubben har ledare/domare 

Malmö 2019-04-13/14 Masterstävling i Malmö. Klubben planerar resa med tåg. 
Logi på Scandic Hotell i Malmö. Kallelse skickas ut ca 6 
veckor i förväg.  

En Garde Challenge 
Masterstävling i florett 
Klubben har ledare/domare 

Solna, Stockholm 2019-05-04/05 Masterstävling i Stockholm. Alla klasser florett och sabel. 
Kallelse skickas ut ca 6 veckor i förväg. 

Sankt Erikscupen #6 
Lokal serietävling 
Ej Masterstävling 

Stora Mossens 
Idrottshall, Bromma 

2019-05-11 Lokal tävling, ej rankinggrundande till Masters. Egen 
serietävling i Region Stockholm med sex deltävlingar där 
slutpristagare för serietävlingen utses. 

Ungdoms SM i Karlskrona 
Masterstävling i florett 
Ranking KEM/KVM 
Klubben har ledare/domare 

Karlskrona 2019-05-18/19 Masterstävling i Karlskrona. Klubben planerar resa med 
buss. Logi på Scandic Hotell. Kallelse skickas ut ca 6 veckor 
i förväg.  

NM 
Ingår ej i Masters 
 

Köpenhamn, 
Danmark 

2018-05-25/26 Nordiska Mästerskapen alla åldrar på florett.  

 

Träningsläger 
 
Under säsongen kommer SvFF anordna nationella läger. Även klubben kommer planera in kompletterande klubbläger, 
framförallt i form av veckoslutsläger. Klubbens läger är lagda så att de skall finslipa formen till de Masterstävlingar 
(nationella poängtävlingar inklusive Ungdoms SM i Karlskrona) som klubben satsar på. Nedan finner Ni planen på 
säsongens läger. 
 

Läger Plats Datum Kommentar 
Uppstartsläger Polen Polanica, Polen 2018-08-01/10 Polenläger i Tomasz Gorals regi där Aleksandr Siniak 

är med som tränare. Vi deltar med ett antal fäktare 
som stannar olika länge på lägret.  

Höstlovsläger Stockholm 2018-10-29 – 
2018-11-01 

Läger arrangerat av Stockholms FF eller klubben. 

Veckoslutsläger klubben Åkeshovshallen 2019-01-25/27 Veckoslutsläger bland annat som förberedelse inför 
Marathon Fleuret i Paris. Här kan även juniorer och 
seniorer deltaga. 

Klubbläger (Sportlovsläger) Åkeshovshallen 2019-02-25/28 Klubbläger under sportlovet. 

Klubbläger (Påsklovsläger) Åkeshovshallen 2019-04-22/25 Fyradagars klubbläger under påsklovet. 

Veckoslutsläger klubben Åkeshovshallen 2019-05-10/12 Veckoslutsläger som förberedelse inför USM i 
Karlskrona 18-19 maj. 

Sommarläger klubben Åkeshovshallen 2019-06-17/20 Fyra-dagars klubbläger efter skolavslutningarna. 
Preliminär tidpunkt. 

Gotlandsläger (prel.) Visby 2019-06-23/28 Det traditionella Gotlandslägret. Anmälan sker på 
Gotlands FK hemsida. Klubben kommer eventuellt ha 
med en tränare. 

  
Tala gärna med tränarna för att planera er egen säsong utifrån den ambitionsnivå och de mål Ni sätter upp. Lägg 
sedan in de olika aktiviteterna i er egen planering och i era föräldrars planering. 
 
Vi ser fram emot en utmanande och lärorik säsong. 
 



 
För Ängby Fäktklubbs styrelse 
 
 
Thomas Åkerberg 
Ordförande 
 


