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FÖR 
 

STOCKHOLMS ALLMÄNNA FÄKTFÖRENING 
 

 
Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening, i dagligt tal kallat SAF, får härmed avge 
verksamhetsberättelse för 2016, föreningens 95:e verksamhetsår. 
 
Allmänt 
 
SAF är en idéell idrottsförening ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Svenska 
Fäktförbundet (SvFF), Stockholms Idrottsförbund (StIF) samt Stockholms Fäktförbund 
(StFF). Föreningen bedriver såväl motionsfäktning som tävlingsidrott  för både 
ungdomar och vuxna med inriktning på värja. 
 
Fäktningen är en relativ liten sport i Sverige men den är på stark tillväxt. Svenska 
Fäktförbundet är anslutet till det Internationella Fäktförbundet (FIE), som har nära 130 
medlemsländer. 
 
SAF bedriver sin verksamhet i förhyrda lokaler i Kräftriket i gamla Veterinärhögskolan, 
några hundra meter från Roslagstull. Verksamheten är öppen i princip året om med ett 
kortare uppehåll under sommarsemestern. 
 
 
Organisation 
 
Vid det senaste årsmötet  i mars 2016 fick föreningens styrelse en ny sammansättning, 
nämligen: 
 
Ordförande: Robert Rehbinder 
Kassör: Bengt Blomqvist  
Ledamöter: Fredrik Sjödahl 

Martin Danielson 
Hanna Linderstål 
Sten Wessman 
Martin Danielson 
Andreas Beccau 

Suppleanter: Ulla-Britt Kronberg 
Niklas Agerberg 

Revisorer: Göran Berg 
Johan Javéus 

Revisorssuppleant: Jerri Bergström 
Fäktmästare: Salek Altauz 



Ansvarig för kansliet har under året varit SAFs fäktmästare Salek Altauz. Ansvarig för 
hemsidan har varit Andreas Beccau, som även valdes till kassör sedan Bengt Blomqvist 
avsagt sig uppdraget. 
 
Fredrik Sjödahl har varit SAFs representant i styrelsen för Stockholms Fäktförbund. Vid 
Svenska Fäktförbundets årsmöte representerades SAF av Robert Rehbinder. 
 
Tränare, vid sidan av fäktmästaren, har under året varit Fredrik Sjödahl, Mats Verdonk, 
Dan Löfgren och Daniel Zavala Svensson. Under vintern 2015/2016 började även en av 
klubbens juniorer, Martin Fogeman, som hjälptränare. Som lagledare och coach vid 
barn- och ungdomstävlingar har tjänstgjort Pierre Johnsson. Styrelsen framför härmed 
sitt stora tack för deras betydelsefulla insatser.  
 
SAF:s mångårige tränare Orwar Lindwall fyllde 75 år under sommaren. SAFs styrelse vill 
tacka Orwar Lindwall för hans mångåriga och framgångsrika gärning i SAF. SAFs äldste 
medlem Nils Rydström utsågs till hedersmedlem på sin 95-årsdag i september och är 
således årsbarn med SAF. Han har varit medlem i SAF sedan 1931. 
 
 
Fäktskolan och medlemsituationen 
 
Under året har verksamhet bedrivits i ett flertal ungdomsgrupper samt i några 
vuxengrupper, där nybörjare deltagit. Ett ganska stort frånfall av yngre medlemmar har 
skett men detta har kompenserats av tillkomsten av nya, främst äldre. Ekonomin har 
således inte påverkats i särskilt hög grad, men ungdomarnas avhopp ger anledning till 
viss oro.  
 
Omsättningen av medlemmar är således hög bland de yngsta. Efter en eller två terminer 
tröttnar de på fäktningen, som ofta kräver ett stort mått av självdisciplin och gymnastisk 
färdighet. Dessutom krävs rimliga reseavstånd till klubbens lokaler. Å andra sidan har 
träningstakten hos kvarvarande ungdomar ökat betydligt. Detta kan delvis bero på att 
klubben har satt in mera resurser på coaching vid tävlingar såsom S:t Erikscupen, vilket 
lockat flera ungdomar till att deltaga och flera att träna hårdare och oftare. 
Medaljskörden från dessa tävlingar har ökat. 
 
Totalt sett har dock antalet medlemmar ökat under året, vilket också avspeglar sig i 
medlemsavgifterna, som stigit med 12 % i jämförelse med 2015. 
 
 
Klubbaktiviteter 
 
En idrottsförening skiljer markant från en träningslokal av typen Friskis och Svettis 
genom att man erbjuder en social gemenskap, i allmänhet kallad klubbkänsla. 
Klubbkänslan avser inte bara kontakten mellan medlemmar med någorlunda lika ålder 
och tävlingskapacitet utan även ansvarskänsla för nybörjare och ungdomar, som kan 
hjälpas till framgångar på pisten. Under träningspassen blandas olika kategorier fäktare, 
vilket skapar gemenskap. Det är också viktigt att vidmakthålla uppe denna klubbkänsla 
genom andra klubbaktiviteter. Varje sommar- och julavslutning brukar kombineras med 



en fest och ibland musikunderhållning från Donken Duo. Tyvärr uteblev 
musikunderhållningen under julen 2016 på grund av sjukdom.  
 
Under året hålls tävlingar i Albano Cup på klubbens fäktsal, där unga fäktare från alla 
Stockholms klubbar deltar. Föreningens klubbmästerskap har oftast ett stort startfält, 
där damerna fäktar ihop med herrarna i en grundläggande poulomgång. 
 
En viktig kraftsamling för klubben är givetvis SM, främst för lag, där strävan är att ha 
med minst fyra herrlag och två damlag. 
 
Det mesta som händer på klubben rapporteras på klubbens Facebooksida 
 
 
SAF-pokalen 
 
Årets stora begivenhet var som vanligt föreningens egna tävlingar SAF-pokalen (för 
herrar) och Rehbinderska priset (för damer). SAF-pokalen och Rehbinderska priset är 
idag  Sveriges största tävling, som lockar internationellt deltagande. 2016 års upplaga 
lockade drygt 160 deltagare från 24 länder. Den estniska truppen var som vanligt ytterst 
stark och tillhör världseliten.  
 
Inför tävlingarna 2017 hade SAFs förre ordförande Bengt Sjögren avsagt sig posten som 
organisationschef. Styrelsen utsåg under sommaren 2016 Erika Ornstein till hans 
efterträdare. Till domarchef utsågs åter Stefan Clausen från Djurgården och till teknisk 
chef vår egen fäktmästare Salek Altauz. Styrelsen vill framföra sitt stora tack till Bengt 
Sjögren, som hållit i arrangemangen under 15 år och givetvis till den nämnda ledartrion 
samt alla frivilliga medlemmar och föräldrar, som ställde upp med olika tjänster.  
 
Erika Ornstein fick det hett om öronen redan i december 2016, när Stockholms Stad 
meddelade att den vanliga arenan Åkeshovshallen inte längre stod till förfogande. Efter 
ett snabbt ingripande och med uppbackning av Stockholms Fäktförbund och främst 
Svenska Fäktförbundets generalsekreterare Pierre Thullberg flyttades tävlingarna till 
Eriksdalshallen. Organisatoriskt blev tävlingarna en mycket stor framgång och vann 
Internationella Fäktförbundets gillande.  
 
Under tävlingarna 2017 hade Tyskland skickat 28 damer och tävlingen utgjorde deras 
VM-kval. 2017 deltog 230 fäktare från 30 länder. I 2016 års upplaga vanns herrklassen 
av Jüri Salm från Estland, som även vann 2017. Damklassen vanns av Nelli Paju, 
likaledes från Estland. 2017 vann Kristina Kuusk från Estland. SAF-fäktarnas placeringar 
var blygsamma i den stenhårda konkurrensen. 
 
 
Övrig tävlingsverksamhet 
 
Årets KM blev en tävling med mycket fin och spännande fäktning. I herrklassen vann Jonas 
Nordgren över Erik Torvén i den ena semifinalen. I den andra vann Niklas Agerberg över 
Martin Danielson i en knallhård match med 15-14. I finalen tröt Jonas krafter och Niklas 
kunde ta hem en lätt seger. 



 
På grund av sjukdomar kunde endast en deltagare, Cecilia Forssius, ställa upp i damklassen. 
Hon tävlade i en första öppen poolomgång och hamnade på 14:e plats och blev därmed 
klubbmästarinna.  
 
Flera unga fäktare har under året varit framgångsrika och hamnat på pallen i S:t 
Eriks-cupen. Celina Zander tog guld i sin årsklass. Willem Bergström och Isolde Sjurseth 
vann brons i sina respektive klasser. 
 
Den största framgången nådde vår kadett Martin Fogeman (högst 17 år), som genom sin 
5:e plats i kadettfäktningarna i Esbo, Finland, kom att rankas som nr 1 bland alla 
Sveriges kadetter. Han följde upp denna framgång med seger i Kungsbackas stora 
kadett- och juniortävling, där han vann kadettklassen och kom 6:a i juniorklassen. Martin 
Fogeman skördade sin hittills största framgång på tävlingspisten då han kom på andra plats i 
Örebro-Masters kadettklass efter en knapp förlust med 14-15 mot en norrman. 
 
Vid ungdoms-SM hade SAF tre deltagare: Willem Bergström, Isolde Sjurseth och Martin 
Fogeman.  Isolde tog brons i värja äldre ungdom och Martin tog brons i kadettklassen! 
 
På SM i lagvärja för herrar ställde SAF upp med hela fyra lag på herrsidan. Förstalaget 
bestod av Martin Danielson, Niklas Agerberg, Fredrik Sjödahl och Erik Torvén. Laget 
hamnade på 11:e plats. Tyvärr störde skador och sjukdomar laguttagningen, varför 
placeringarna i övrigt var blygsamma. På damsidan ställde SAF upp med ett lag med 
blygsamt resultat. Damlaget kom också på 11:e plats, men det var mycket hedrande mot 
bakgrund av att vårt lag hade snittåldern 16 år. Sällan har sådan fighting spirit och glädje 
visats som när Celina Zander, Isolde Sjurseth och Julia Altauz mosade Uppsala lag 2 i sista 
matchen. 
 
Fredrik Sjödahl deltog som vanligt i veteran-VM, där han hamnade på 24:e plats i värja herrar 
+50. Fredrik var bäst bland svenskarna. Näst bäste svensk kom på plats 40. 
 
Fredrik vann senare den stora veterantävlingen +50-klassen i Malmö. Under oktober 
anordnades Coupe de Stockholm, där Niklas Agerberg kom på 3:e plats. 
 
I hösten fick SAF:s färger lite exponering på den spanska solkusten när Jonas Nordgren 
bärgade en silvermedalj i den sista Copa de Andalucía i la Cala de Mijas. I år deltog 48 
fäktare från hela Andalusien. Finalen förlorade Jonas med 12-15. Förra året blev han trea och 
nu gäller det bara att fortsätta trenden på samma vis nästa år... 
 
 
Lokaler 
 
Hyreskontraktet med Akademiska Hus löpte ut under 2012. Hyresvärden hade därvid 
förvarnat om kraftigt höjda hyror. Med tillåtelse från hyresvärden beslutade styrelsen 
att hyra ut delar av det nedre planet under dagtid till en extern hyresgäst, som dessutom 
skulle genomföra vissa förbättrings- och renoveringsarbeten. Uthyrningen tog sin början 
under slutet av 2012 och har tillsammans med andra ekonomiska åtgärder givit 
föreningen möjlighet att klara den kraftiga hyreshöjningen, som så småningom 



överenskoms.  
 
Under slutet av 2012 beslutade Stockholms Idrottsförbund att i samarbete med 
Stockholms Stads Idrottsförvaltning avsätta 130.000 kr i bidrag för inläggning av ett nytt 
halkfritt golv. Detta lades in under våren 2013. Det nya golvet har blivit ett veritabelt lyft 
för hela lokalen och SAF kan idag erbjuda attraktiva träningslokaler för alla fäktare. Det 
nya golvet skrivs av på 10 år. 
 
Lokalfrågan kom emellertid i ett helt nytt läge under 2016, då Akademiska Hus i mars 
beslutade att säga upp gällande avtal, där man inledningsvis krävde hyreshöjningar på 
137 %.  Efter ganska tuffa förhandlingar, som avslutades i Hyresnämnden, förlängdes 
hyresavtalet till slutet av 2018, dock fortfarande med betydande hyreshöjningar men på 
nivåer nära 40 % under de begärda. Styrelsen är därför på jakt efter nya lokaler. 
 
 
Ekonomi 
 
Som framgår av den särskilda årsredovisningen har trycket på föreningens ekonomi 
lättat högst väsentligt. Lönsamheten är numera hygglig och kassaflödet medger 
amorteringar på föreningens låneskuld. Det är styrelsens uppfattning att en 
idrottsförening av SAFs karaktär inte skall ha finansiella skulder. Ambitionen är att styra 
den hyggliga lönsamheten och kassaflödet mot ökade amorteringar, så att föreningen 
skall stå på fast mark. Planen är att klubben skall vara skuldfri under 2019. 
 
Styrelsens ambition att förbättra rekryteringen har givit hyggliga resultat under såväl 
2014, 2015 som 2016. SAF har uppmärksammats i lokalpressen, dels för sin öppna 
rekryteringspolicy, dels av att SAF kan erbjuda tränings- och ombyteslokaler av god 
klass. Alla hygienutrymmen håller hög klass och träningslokalerna är uppfräschade.  
 
Förutom att förbättra rekryteringen siktar styrelsen på att skaffa fler sponsorer. Under 
året har Firefly återkommit som sponsor av SAF-pokalen. Samtidigt har SAF fått en ny 
huvudsponsor i börsnoterade Consilium AB, som kommer att ställa betydande belopp 
till förfogande under 2017.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrad träningsavgift.  
 
Styrelsen vill i sammanhanget framföra sitt tack till årets sponsorer, som varit 
Västgöta-Data, Interverbum, Stiglund, Slack & Co samt Stockholm Sports Management. 
 
Stockholm den 16 februari 2017  
 
 
Robert Rehbinder, ordförande  


