
 

 

Lag SM 2019 Herrflorett – Stora Mossenhallarna Stockholm den 7-8 

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.  
 
All resultatrapportering skedde i realtid efter inrapporterade resultat på Engardes officiella 
rapporteringssida. 
 
Publicerad information: 
 
Här är länken till samtliga resultat som uppdateras i realtid under tävlingen: 

Here is the link to the real-time results: 

LINK TO RESULTS OBS ej ännu i funktion. Nu länkad till 2018 års resultat. 
Här är länken till LIVE STREAMING kanalen: 

Here is the link to the LIVE STREAMING channel: 

LINK TO LIVE STREAMING AND RECORDED INTERVIEWS OBS ej ännu i funktion 
INBJUDAN/INVITATION 

Här är länken till tävlingsinbjudan: 

Here is the link to the official invitation for the tournament: 

LINK TO INVITATION 
Här är länken till planeringen för lördagen och söndagens tävlingar: 

Planeringsschema lördagen 

Planeringsschema söndagen 
Tävlingklasser och tävlingssystem: 

Lördagen den 7 december 
1. Herrvärja, 20 lag som delas in i 5 pouler med 4 lag i varje poule. Lag 1-16 från poulerna går till en 
framsida och övriga lag till en baksida. Ranking från poulerna görs beroende på resultat i poulerna ej 
enligt tidigare system med bästa ettor, tvåor etc. Därefter normal åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal 
och final. Lag 17-20 går till en baksida där man fäktar rak utslagning. Se planeringsschema ovan för 
uppskattade tider. 

2. Herrsabel, 5 lag som fäktar en storpoule, ej DE. 

3. Damflorett, 2 lag ej SM status. Ingen tävling genomförs. 

Söndagen den 8 december 
1. Herrflorett, 10 lag som delas in i tre pouler. Två med 3 lag och en med 4 lag. Alla lag går vidare till 
en 16-tablå. Ranking från poulerna görs beroende på resultat i poulerna ej enligt tidigare system med 
bästa ettor, tvåor etc. I 16-tablå fäktar lag 7-10 från poulerna. Därefter normal kvartsfinal, semifinal och 
final. Förlorade lag från 16-tablå fäktar på baksidan om placeringarna 9-10. 

2. Damvärja, 10 lag som delas in i 3 pouler. En poule med 4 lag och två pouler med 3 lag. Alla lag går 
vidare till en 16-tablå. Ranking från poulerna görs beroende på resultat i poulerna ej enligt tidigare 

http://www.engarde-service.com/files/angbyfk/lagsm2019/
https://solidsport.com/faktkanalen
https://fencing.ophardt.online/sv/invitation/view/18046/html
https://idrottonline.se/AngbyFK-Faktning/globalassets/angby-fk---faktning/dokument/lag-sm-2019/planeringsschema-lag-sm-lordagen-den-7-december.pdf
https://idrottonline.se/AngbyFK-Faktning/globalassets/angby-fk---faktning/dokument/lag-sm-2019/planeringsschema-lag-sm-sondagen-den-8-december.pdf


 

system med bästa ettor, tvåor etc. I 16-tablå fäktar lag 7-10 från poulerna. Därefter normal kvartsfinal, 
semifinal och final. Förlorade lag från 16-tablå fäktar på baksidan om placeringarna 9-10. 

3. Damsabel, inga anmälda lag 

Preliminär Grundranking 

Grundrankingen till tävlingen baseras på 2018 års placeringar på lag SM. Lag som tillkommit rankas 
sist i en ordningsföljd som bestäms av fäktarnas respektive sammanlagda poäng på aktuell SvFF 
rankinglista för seniorer. 

Länk till ranking 

 

Grundranking Herrflorett: 

1. KFK 
2. ARA 
3. ÄFK 1 
4. ÄFK 2 
5. VFK 
6. GFK 
7. EGF 
8. ÄFK 3 
9. ÄFK 4 
10. ÄFK 5 

 
Resultat från poulerna 

 

https://idrottonline.se/AngbyFK-Faktning/globalassets/angby-fk---faktning/dokument/lag-sm-2019/grundranking-lag-sm-2019.pdf


 

 

Här kan kommenteras att resultaten för ÄFK lag 3 som kom sist i pouleomgången och var i gruppen 
med fyra lag, inte visas beroende på att de plockades bort inför slutrankingen av de 9 bästa lagen för 
att skapa rättvisa mellan lagen avseende index. ÄFK hade inga segrar i pouleomgången. 

Lagen rankades efter första omgången och lottning gjordes mellan 3-16, osv. Utifrån detta fick vi 

följande 16-tablå på framsidan med nedanstående resultat: 

 

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

service.com/files/angbyfk/lagsm2019/hfde/.  

 

  

http://www.engarde-service.com/files/angbyfk/lagsm2019/hfde/
http://www.engarde-service.com/files/angbyfk/lagsm2019/hfde/


 

Slutplaceringarna fördelades på följande sätt: 

 


