
 

 
 

 

 

 

Inbjudan till S:t Erikscupen 2016-2017 
 

 
S:t Erikscupen är en årlig serie regionala ungdomstävlingar i florett och värja som genomförs för att 

fäktungdomar, främst från Stockholmsområdet, ska få möjlighet att tävla i en strikt utformad 

tävlingsserie som både syftar till att vara en spännande tävling i sig och att fungera som en 

introduktion och förberedelse för att delta i större, nationella och internationella, tävlingar. 
 

Stockholms Fäktförbund har härmed nöjet att inbjuda till S:t Erikscupen säsongen 2016-2017. 
 

Förändringar säsongen 2016-2017 
 

 Antalet deltävlingar: Denna säsong blir det endast 3 deltävlingar i Stockholm. 

 Poängsammandrag: Poängsammandraget räknas för alla tre deltävlingarna. Varje S:t 

Erikscupstävling är att i klassen Miniorer fortfarande att betrakta som enskilda tävlingar 

(med diplom och medaljer som tidigare). 

 Betalning via bankgiro: Man kan med fördel betala in startavgiften på bankgiro 

5783-7155, märk med: SterikX + namn + vapen (ex. Sterik1 Therese Moberg 

florett).  Man kan fortfarande betala på plats vid avprickning. 

 

Åkeshovshallen är fortfarande under ombyggnad.



Funktionärer 
 

Möjligheten att arrangera S:t Erikscupen är helt beroende av att ledare, föräldrar och fäktare i de 

deltagande klubbarna ställer upp och bidrar med arbete i form av domare, tävlingsledare, 

kanslipersonal, pistbyggare, m.m. Antalet deltagare har ökat för varje tävlingssäsong och vi räknar med 

samma trend för den här säsongen. För att kunna genomföra tävlingarna är vi beroende av att fler 

hjälper till. Föräldrar, ledare och äldre fäktare som vill bidra till arrangemanget är därför välkomna att 

kontakta tävlingsledningen genom e-postadressen sterik@fencing.se. Klubbar som inte bidrar med 

rimligt antal ledare, domare och övriga funktionärer kan inte säkert räkna med önskat antal starter. 

Dokument för vilka positioner som behöver tillsättas kommer att redovisas på lämpligt sätt. 
 

Tävlingsdagar och sista anmälningsdag 
 

Tävlingsdagar: Sista anmälningsdag: 

Lördagen 22:a oktober Onsdagen 12:e oktober 
Lördagen 19:e november Onsdagen 9:e november 
Lördag 11:e februari Onsdagen  1:a februari  

 
 

Tid för avprickning och betalning 
 

Avprickning/anmälan/betalning måste ske i god tid innan upprop. Fäktare som vid tidpunkten för 

upprop inte prickat av sig och betalat stryks ur tävlingen. 

 
Nedanstående starttider gäller tillsvidare och kan komma att ändras inför respektive tävling, 
information om detta kommer då att skickas ut till ansvariga i respektive klubb. 

 
Värja KAD & JUN/ÄU/YU sista upprop: 08.00 - starttid: 08.30 
Värja minior sista upprop: 09.30 - starttid: 10.00 
Samtliga florettklasser sista upprop: 09.30 - starttid: 10.00 

 
Tävlingsklasser 

 

Vid S:t Erikscupen 2016-2017 genomförs tävlingar i följande klasser: 

Värja: Florett: 

Minior flickor Minior flickor 
Minior pojkar Minior pojkar 
YU damer YU damer 
YU herrar YU herrar 
ÄU damer ÄU damer 
ÄU herrar ÄU herrar 
Juniorer (inkl. Kadetter) damer Juniorer (inkl. Kadetter) damer 
Juniorer (inkl. Kadetter) herrar Juniorer (inkl. Kadetter) herrar 

 
 
 

För tävlingssäsongen 2016-2017 gäller följande indelningar i åldersklasser: kadetter och juniorer (f 97- 

01), äldre ungdom (f 02-03), yngre ungdom (f 04-05) och miniorer (f 06-). 

 

Anmälan 
 

Anmälningar sker enbart via föreningarnas system för tävlingsanmälning och aldrig direkt till 

tävlingsledningen. Ansvarig i respektive förening anmäler sedan till Svenska Fäktförbundets 

anmälningssystem (Ophardt). Sista anmälningsdag är de som angetts här ovan och efteranmälningar 
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medges bara om särskilda skäl föreligger samt efter beslut av tävlingskommittén. Dessa 

efteranmälningar sker alltid genom respektive klubbs anmälningsansvarige. 

 

För anmälan krävs att fäktaren före sista anmälningsdag har löst giltig svensk tävlingslicens för 

säsongen 2015-2016. Licens beställs via www.fencing.se 
 

Avanmälan 
 

Vid sjukdom eller annat förhinder, är det mycket viktigt att fäktaren så tidigt som möjligt meddelar 

tävlingsledningen. Detta sker på följande sätt: 
 

Före kl. 21.00 dagen innan tävling: via mail till sterik@fencing.se 
Efter kl. 21.00 dagen innan tävling: via SMS till 073-7360769  (ThereseAnkarstrand/Tillf. 
Tävlingsledare). 

 
Observera den regel som finns i tävlingsbestämmelserna: ”Fäktare som anmält sig men uteblir utan 

avanmälan ska först betala startavgiften för den uteblivna starten för att ha rätt att starta vid nästa 

tävlingstillfälle.” 
 

Avgift 
 

Startavgiften är 200 kronor. För syskon till en anmäld fäktare är avgiften150 kronor. Betalas in på 

förbundets bg 5783-7155 märk med sterik deltävlingsnummer, namn och vapen. Kan också betalas på 

plats vid registrering. 
 

Tävlingsbestämmelser 
  

Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen finns tillgängliga här: http://www.fencing.se/om- 

faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/tavlingsbestammelser-st-erikscupen/ 
 

Tävlingsformer 
 

Tävlingsledningen beslutar baserat på anmälningsläget inför varje tillfälle vilken tävlingsform som 

gäller för de olika klasserna. Tävlingsformen kan variera mellan olika tillfällen och olika klasser 

beroende på antal fäktare, beräknad tidsåtgång, antal tillgängliga pister, m.m. 
 

Flera klasser kan fäkta gemensam pouleomgång, men vid direkteliminering fäktar varje klass separat 

(även vid mycket få deltagare). 

 

Tävlingsplats 
 

Åkeshovshallen, Bergslagsvägen 60, Bromma. T-bana: Åkeshov. 
 

Domare 
 

S:t Erikscupen tillämpar normalt inte SvFF:s pliktdomarsystem, istället rekryterar tävlingsledningen 

domare. Domararvode uppgår till 400 kronor för en hel domardag. Den som är intresserad av att 

döma vid S:t Erikscupen kan kontakta tävlingsledningen genom e-post till sterik@fencing.se. 

 

Deltagarbegränsning 
 

StFF reserverar sig för att det kan bli nödvändigt att begränsa antalet deltagare. Föreningar inom StFF 

kommer i så fall att ges företräde. Berörda föreningar meddelas då senast en vecka före tävlingsdatum. 

Företräde kommer även vid begränsningar ges till startande som har påbörjat cup från 1:a tävling. 
 

Säkerhetsbestämmelser 
 

Vid varje tävlingstillfälle tillämpas Svenska Fäktförbundets utrustningsbestämmelser i sin helhet för 

respektive klass. Se www.fencing.se . Rätt utrustning är en ovillkorlig förutsättning för att få delta i 

tävlingen. Observera att det inte finns någon utrustning att köpa eller låna på plats. 
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Sammanlagt resultat för hela säsongen 

 

Vid varje deltävling erhåller fäktarna (ej miniorer) poäng beroende på placering (se 
Tävlingsbestämmelser för S:t Erikscupen). I sammandraget räknas resultaten från tre deltävlingar. 
Om det blir en fjärde deltävling kommer de tre bästa resultaten räknas i sammandraget. Den fäktare 
som under säsongen erhållit flest poäng i sin klass koras till totalsegrare för S:t Erikscupen. Skulle 
två eller fler fäktare komma upp i sammanlagt lika många poäng går den högre sammanlagda 
placeringen till den fäktare som har den högsta placeringen eller de högsta placeringarna i de tre 
enskilda deltävlingarna. Om även detta resultat är lika beslutar tävlingsledningen om fäktarna ska 
skiljas åt eller dela placeringen. 

 
 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen för Stockholms Fäktförbund 


