
Gemensam beställning
Nu är det dags för att göra en gemensam beställning åt klubbens medlemmar. Vi kommer att beställa av den tyska tillverkaren Allstar som vi har goda 
erfarenheter av. För att täcka fraktkostnader och för att klubben ska få in lite pengar har vi lagt på 10 % på priset från Allstar. Om ni vill vara med på 
beställningen och köpa något som inte är upptaget i det här kompendiet går det bra, om ni skickar alla uppgifter som behövs. 10 % kommer att läggas 
på även det. Utrustningen man behöver är delvis olika beroende på vilket vapen man fäktar med. Dessutom är kraven olika för olika åldrar. 
Sista dag för beställningen är den 28 januari. Betalningen måste då även ha kommit in till vårat bankgiro: 5030-3361. Beställningen läggs i 
lådan vid ingången till fäktlokalen eller mejlas till ulf@linkopingsfaktklubb.se. Mejla gärna också om ni har några frågor.

 1 Utrustningsbestämmelser 
Nedanstående är kraven på utrustning när man ska tävla. För att få träna på klubben har vi lite lägre krav på utrustning, se tabellen i kapitel 3. Som 
nybörjare, under det första året, få man låna det man behöver av klubben. Efter det vill vi att man skaffar egen utrustning. 

FIE-märkningen betyder att utrustningen har högre hållfasthet och därför fått en speciell märkning av Internationella Fäktförbundet (FIE). Det finns 
även FIE-märkning på klingor. Dessa ska även de vara bättre och på tävlingar på lite högre nivå (Satelliter till VC, VC, EM, VM) kan det krävas att 
man har sådana. På nationella tävlingar går det bra med vanliga billigare klingor.

Utdrag ur SvFFs ”Tävlingsbestämmelser” med något omflyttad text:

Nedanstående utrustningsbestämmelser gäller, oberoende av fäktarens ålder, vid start i respektive klass.
Byte av åldersklass sker 1 juli det kalenderår man uppnår ovanstående undre åldersgräns. I klasser över seniorer gäller åldersindelningen den ålder fäktaren har på 
tävlingsdagen.
Yngre fäktare får tävla i högre klass t o m seniorer. Veteraner får tävla i lägre klass t o m seniorer.

1 Senior- (20 år och över), veteran- (40+ år), junior-  (17 – 19 år) och kadettklass (15 – 16 år)
Fäktdräkt Fäktväst 800 N FIE-märkt , fäktbyxor 800 N FIE-märkta och underväst 800 N FIE-märkt. Mask 1600N.  FIE-märkt.

2 Äldre Ungdoms-klass (13 – 14 år)
Fäktdräkt Väst vilken inte behöver vara FIE-märkt med underväst 800N FIE-märkt . Alternativt 800 N FIE-märkt fäktväst tillsammans med underväst 

vilken inte behöver vara FIE-märkt.  Fäktbyxor som inte behöver vara FIE-märkta. Mask 1600N.  FIE-märkt.

3 Yngre Ungdoms-klass (11-12 år)
Fäktdräkt Väst vilken inte behöver vara FIE-märkt tillsammans med underväst 800N FIE-märkt. Alternativt 800 N FIE-märkt fäktväst tillsammans med 

underväst vilken inte behöver vara FIE-märkt. Fäktbyxor som inte behöver vara FIE-märkta.
Mask Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga Klinglängd = max 2.

4 Minior-klass (t.o.m. 10 år)
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Fäktdräkt Behöver inte vara FIE-märkt
Mask Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga Klinglängd = 0.

 2 Utrustning
Den här utrustningen är vad som behövs för olika vapen, klasser och om man har tänkt tävla eller bara träna på klubben. Ska man bara träna på klubben 
behöver man inte ha några FIE grejer så då kan ni bortse från kolumnen ”För klasser”.

Detalj Värja Florett Sabel För klasser Pris i kr Anmärkning
Väst Träning och 

tävling
Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

1 (FIE)
2 
3 
4 

Vuxen (FIE): 1432
Barn (FIE): 1199

Vuxen (ej FIE): 827
Barn (ej FIE): 742

Ange: dam/herr, vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Underväst 
(plastron)

Tävling Tävling Tävling 1 (FIE)
2 (FIE)
3 (FIE)

Vuxen (FIE): 552
Barn (FIE): 499

Ange: dam/herr, vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Byxor Tävling Tävling Tävling 1 (FIE)
2 
3 

Vuxen (FIE): 848
Barn (FIE): 732

Vuxen (ej FIE): 519
Barn (ej FIE): 446

Ange: dam/herr, vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Bröstskydd
skålmodell

För damer

Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

62 Ange storlek



Bröstskydd
harnesk-
modell

För damer

Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

308 Ange storlek

Handske Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

Vuxen: 164
Barn: 154

Ange: vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Elhandske Träning och 
tävling

334 Endast vuxenstorlekar.
Ange: höger/vänster-hänt och 
storlek

Mask Träning och 
tävling

Träning och 
tävling

1 (FIE)
2 (FIE)
3
4 

FIE: 1199
ej FIE: 838

Inga speciella storlekar för 
vuxna/barn. Ange storlek

El-mask Träning och 
tävling

1 (FIE)
2 (FIE)
3
4 

FIE: 1337
ej FIE: 785

Inga speciella storlekar för 
vuxna/barn. Ange storlek



Elväst Träning och 
tävling

Vuxen: 870
Barn: 763

Ange: dam/herr, vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Elväst Träning och 
tävling

Vuxen: 1474
Barn: 1230

Ange: dam/herr, vuxen/barn, 
höger/vänster-hänt och 
storlek

Kroppsledn
ing

Träning och 
tävling.
Krävs minst 
2 st vid 
tävling.

Träning och 
tävling.
Krävs minst 2 
st vid tävling.
Samma som 
för sabel.

Träning och 
tävling.
Krävs minst 2 
st vid tävling.
Samma som 
för florett.

Värja: 180
Florett/sabel: 180

Värja Träning och 
tävling.
Krävs minst 
2 st vid 
tävling.

1 längd = 5
2 längd = 5
3 maxlängd = 2
4 längd = 0

Längd 2 o 5: 626
Längd 0: 594

Ange: höger/vänsterhänt, 
ortopediskt(pistol)/kavel 
(franskt) handtag och storlek 
på handtag och klinga

Florett Träning och 
tävling.
Krävs minst 2 
st vid tävling.

1 längd = 5
2 längd = 5
3 maxlängd = 2
4 längd = 0

Längd 5, 2 o  0: 504 Ange: höger/vänsterhänt, 
ortopediskt(pistol)/kavel 
(franskt) handtag och storlek 
på handtag och klinga

Sabel Träning och 
tävling.
Krävs minst 2 
st vid tävling.

1 längd = 5
2 längd = 5
3 maxlängd = 2
4 längd = 0

Längd 5, 2 o 0: 562
 

Ange: höger/vänsterhänt och 
storlek på handtag och klinga

Strumpor Långa strumpor behövs också på tävling. Går att köpa vita fotbollsstrumpor i någon sportaffär. Vi beställer inga här.



 2.1 Storlekar



Storlek på handtag:
Storlekarna på de ortopediska (pistol-) handtagen går från 0 till 3 
där 0 är minst. Det finns ingen tabell för dessa. Så det är bara att 
uppskatta hur stor handen är.

Storlek på brösskydd:
Skålmodellen kommer i två storlekar: vuxen och barn.

Harneskmodellen har storlekar för barn XXXS-XS och för vuxna 
S-XL.

Storlek på vapen:
0 för miniorer, max 2 för yngre ungdom och 5 för övriga.

 3 Hur man avgör vad man behöver

● Ska du eller den du köper åt tävla eller bara hålla sig på 
klubben?

● Läs i kapitel 2 och avgör vilken klass som du, han/hon 
tillhör.

● Gå igenom tabellen i kapitel 3 och skriv ned i 
beställningslistan vad du behöver.

● Ta reda på storlekar och skriv ned. Tabeller för detta finns i 
kapitel 4. 

● Tänk också på att många grejer är anpassade för om man 
håller vapnet i höger eller vänster hand. 



 4 Beställningslista
Finns även som Excel-fil på www.linkopingsfaktklubb.se 

Detalj Vuxen strl Barn strl Dam/herr FIE (kryssa i) Vä/Hö Pris Antal

Namn på beställaren
Namn på den som ska ha grejerna

Mejl

Adress Telefon

http://www.linkopingsfaktklubb.se/
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