
 

 

Lag SM 2017 Herrvärja – Enskedehallen Stockholm den 2-3 december 

Arrangör: Ängby Fäktklubb i samarbete med Svenska Fäktförbundet 

 

Ranking och information före tävlingsstarten 
 
Följande information publicerades på Ängby Fäktklubbs hemsida veckan före tävlingsstarten för att 
klubbarna skulle kunna få möjlighet att protestera över den ranking som gjorts. Detta för att undvika 
protester på tävlingsmorgonen vilket hade fördröjt tävlingen. Även pouleindelningen publicerades 
under torsdagen med protestmöjlighet fram till 1500 på fredagen den 1 december. 
 
All resultatrapportering skedde i realtid efter inrapporterade resultat på Engardes officiella 
rapporteringssida. 
 
Publicerad information: 
 
OBS!!!! Här kommer förslag på pouleindelning från Tävlingsledningen. Läs dokumentet som ligger 
under länken här. Protest senast 1500 fredagen den 1 december: POULEINDELNING 
Ranking görs utifrån placering på lag SM 2016 i Åkeshovshallen. Om man inte var med 2016, gör 
tävlingsledningen rankingen enligt bästa förmåga. Vi har då tittat på hur många poäng deltagande 
fäktare i respektive lag har på den svenska uttagningslistan (HFL, HV, DV). Därefter summerar vi 
poängen per lag och det lag som har flest poäng rankas först o.s.v. På herrflorett har vi lyft upp två 
lag som inte var med förra året men som är uppenbart starka. På Damsabel är det poulefinal, alla 
mot alla och i herrsabel finns inget uttagningssystem varvid tävlingsledningen gjort en bedömning av 
styrka i lagen efter bästa förmåga. Den fastställda grundrankingen hittar Ni längst ner på sidan. 
Ändringar i rankingen och tävlingsformel herrvärja är gjord 2017-11-29 efter att FFFs lag inte är 
rapporterade i styrkeordning och KFK lag 2 utgått. 

Målsättningen är att alla resultat kommer ligga på nätet vartefter de är färdigregistrerade i Engarde-
systemet. Detta för att göra det möjligt för alla som inte är på plats att följa tävlingen. 

Tävlingsledningen består av Thomas Åkerberg (tävlingsledare), Stefan Clausen (bitr. tävlingsledare), 
och Carola Petrini. Tävlingsläkare är Jan Nyström/Lars Peterstrand. 

Herrvärja (29 lag), 8 pouler med tre och fyra lag i varje. Två bästa lagen till DE 16. 

 

  

http://idrottonline.se/AngbyFK-Faktning/globalassets/angby-fk---faktning/dokument/lag-sm-2017/pouleindelning-lag-sm-2017.pdf


 

Resultat från poulerna 

 

 

 



 

Rankingen fungerar så att man behåller sin grundranking om man vinner sin poule även om ett annat 

lag har bättre index från pouleresultaten detta gör att rankingen enligt Engarde inte helt kan följas. 

Lagen rankades efter första omgången och lottning gjordes mellan 1-2, 3-4, osv. Kontroll gjordes 

också att man inte mötts i poulen. Utifrån detta fick vi följande 16-tablå med nedanstående resultat: 

 

För detaljresultat i matcher hänvisas till http://www.engarde-

service.com/files/angbyfk/lagsm2017/hv_framsida/. Slutplaceringen fördelades på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagen 17-29 fäktade en rak DE på baksidan med nedanstående resultat där resultat 1 nedan är 

placering 17 osv. 

  

http://www.engarde-service.com/files/angbyfk/lagsm2017/hv_framsida/
http://www.engarde-service.com/files/angbyfk/lagsm2017/hv_framsida/


 

 

Slutplacering lag 17-29 med den lilla ändringen att Östersund ÖFFK kom på 3 nedan eller 20 totalt 

och Gotland lag 1 GOFK Visby kom på 4 nedan eller 21 totalt. 

 

 

 

 


