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JEANETTE HISTORISK!! 

och 

LASSE ÄR FORTFARANDE I STÖTEN!! 

 

Jeanette Johansson, fänrik på KA4, blev den första kvinnliga 

officerare i den svenska delegationen vid årets militära VM i 

fäktning. 

Tävlingarna gick av stapeln i Nimes i södra Frankrike. Värdförband 

var Bese Avienne 726. Förläggningarna var en aning enkla men maten 

var fantastisk. Så EG-anpassade blir vi väl aldrig att förutom vatten, 

juice och lättöl det även finns röd- eller rosévin i drickautomat i 

matsalen. Det verkade som om basens soldater antingen 

marscherade under sång eller idkade språng i pluton. Jeanette var 

först utpå pisten ur svenska delegationen. Hon och 23 andra flickor 

från totalt 9 länder gjorde upp i värjtävlingen för tjejer. Det tävlas 

också i florett och sabel. Jeanette premiärinsats blev en mycket fin 

14:e plats. Hade hon haft nerverna i styr inledningsvis och med lite 

tur hade några 5-4 förluster lika gärna blivit vinster. 

Räkna med Jeanette vid nästa års nordiska mästerskap i Finland, där 

det för första gången anordnas ett mästerskap för kvinnor anställda 

av försvaret. 

Lasse Scharpff ingick också i delegationen och gjorde som vanligt en 

stark insats. Många av deltagarna kommer säkert att finnas med i 

Barcelona i sommar. Lasse placerade sig som 22:a av 39 deltagare 

från 13 länder. Det är möjligt att han räknat med bättre place- 



 

ring och önskade ta revansch vid de 21:a militära Nordiska 

mästerskapen. Värd för tävlingarna var Flygstationen i SKRYDSRUP 

på södra Jylland. Danmark, Finland, Norge och Sverige ställde upp med 

3 lag vardera om 3 fäktare, totalt 36 man. Lasse låg hela tiden i topp 

och när vi skulle starta sista lagmötet stod det klart att han skulle 

ta medalj, det var bara frågan om valör. Till råga 

på allt såg det ut som om det skulle bli frågan om 

fäktning mellan Lasse och Micke Persson från 116 

som också aspirerade på medalj. Lasses tur höll i 

sig då Micke förlorade sin sista match och blev 

därmed tvåa och Lasse lyckades bli individuell 

nordisk mästare på "gamla dar". Mycket stark. 

Lagtävlingen vari praktiken redan klar tidigare då 1:a laget hade 

slagit de starka finska lagen. 

Både Lasse och Jeanette var uppe på pisten under SM som gick i 

Göteborg i slutet av maj. Än en gång visade båda sin klass. Jeanette 

höll på att komma till final. Hon slutade som 16 

av ett drygt tjog flickor. Det är bra. Lasse tog 

sig till final och blev femma bland OS-aspi-

ranterna. 

Förutom de aktiva var bl a Lars Fuxen med som 

lagledare i Nimes och Skrydstrup. MKV är 

faktiskt bland de viktigaste förbanden när det 

gäller militär fäktning. 

 

 

 Lars 

Scharff 
 


