
Välkommen! Vi börjar snart…



Nybörjarutbildning
Tränarutveckling, planering och ledning

Måndag 29 mars 2021, kl 20.00-21.30



Kvällens program 

1. Inledning (Åsa Andersson)

2. Föreningens nybörjarstrategi (Pierre 
Thullberg)

3. Svensk Fäktnings utvecklingsmodell 
(Pontus Weman-Tell)

4. Gruppdiskussion: Hur ser 
nybörjarverksamheten ut i vår förening?

5. Utbildningen Fäktträning i grupp (Ivan
Makkai)

6. Nästa steg (Åsa Andersson)



Strategiskt fokusområde ”Växa och behålla”

Vi lockar idrottare från hela samhället med en utfästelse om engagemang 
och utveckling för individen och en inbjudan till fäktningens gemenskap



Föreningens nybörjarstrategi

● Nybörjarutbildning är verksamhetskritisk i de flesta föreningar
● Ofta lämnas tränaren ensam med nybörjargrupperna. Resten av föreningen 

måste hjälpa till
● Nybörjartränaren måste ha ett sammanhang: Rekrytering, föräldrakontakt, 

föräldrautbildning, uppföljningssamtal
● Styrelsen är ofta osäker på hur de ska följa upp och sätta mål för

nybörjarverksamheten. När de försöker blir det ofta på fel nivå
● Samtidigt måste det finnas mål



Målsättning och uppföljning

● Sätt uppnåeliga mål för nybörjarverksamheten
● Utse ansvarig för nybörjarna
● Arbeta tillsammans med tränaren (-na)
● Ta ansvar för att involvera föräldrarna
● Följ upp systematiskt för att se framstegen 

Utbildningen ”Ansvarig för föreningens nybörjarverksamhet”. Har du inte 
fått en inbjudan till https://fencing.baloolearning.se/ kontakta kansliet.

https://fencing.baloolearning.se/


Grundtankar Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

● Tidig specialisering fungerar inte

● Deltagarnas behov av samhörighet är
mycket viktig

● Fäktning räknas som en idrott med sen 
mognad (efter puberteten)

● Fokus på långsiktig utveckling. Bygg 
grunden stadigt för att undvika skador och 
ge förutsättningar för utveckling framåt. 

● Fokus på individens motivation ger färre 
avhopp. Prestation inte resultat!

● Fäktning är en idrott. De som börjar med
fäktning ska bli idrottare/atleter



Svensk Fäktnings utvecklingsmodell



Utvecklingsmodellen och nybörjarverksamhet

Nybörjargrupper behöver ha ett väl definierat åldersintervall , annars blir det för 
svårt för tränaren och det sociala behovet hos deltagaren blir inte tillgodosett

Detaljerad lektionsplanering för gruppträning behövs för att skapa systematik 
och utveckling av den egna verksamheten: Allsidighet, variation, teknik och fysik

Inre motivation hos varje individ  – Självbestämmandeteorin: Autonomi, 
kompetens, samhörighet



Gruppdiskussion: Hur fungerar nybörjarverksamheten i 
vår förening?

● Har vi tydliga mål för vår nybörjarverksamhet?

● Tränarförsörjning? Hur stödjer vi tränarna?

● Hur rekryterar vi? Vilken åldersgrupp?

● Hur fångar vi upp föräldrarna?





Att utbilda fäktare i grupp 

● Känsla av samhörighet och att få kompisar är lika viktigt i fäktning som i andra 
idrotter. Nybörjare bör därför alltid utbildas med andra som de kan bli 
kompisar med. För barnutbildning är det viktigt med jämnåriga.

● Sikta på att skapa en lagkänsla där alla hjälps åt och gläds med varandras 
● Om det går att utbilda och träna ett moment i grupp bör det göras i grupp  och 

inte individuellt
● Regelbundet återkommande nybörjargrupper som utbildas i grupp ger stabila 

ekonomiska förutsättningar för föreningen
● Träning i grupp är även ett viktigt inslag i senare skede, t ex benarbeten

● Parövningar gör att eleverna kan bli tränare åt varandra



Utbildningen ”Fäktträning i grupp”

● Bosön den 18-24 juni

● Utgår ifrån utvecklingsmodellen
● Ansluter till lektionsplanering
● Alla fäktmoment finns

videodokumenterade i
utbildningsplattformen

● Kursen ”Åldersanpassad fäktfys” 
ingår

● Kompletteras med SISU 
”Grundutbildning för tränare”



Utbildningen ”Fäktträning i grupp”

● Utgår ifrån barnnybörjare men kan tillämpas på andra åldersgrupper

● Stark betoning på grundläggande pedagogik i teknikinlärning: Från enkelt till 
svårare

Utbildningsinnehåll
● Psykologi (kullekar, störmoment)
● Teknik/taktik (teknik är förutsättning för taktik) Från enkelt till svårare, 

uppdelat.
● Fysiologi (allmän fys och fäktspecifik fys)
● Teori: Motivation (självbestämmandeteorin), värdegrund, planering



Villkor

● Max 18 deltagare

● Kostnad 8.000 kr
● Bidrag för deltagande 8.000 kr från Projektstöd IF
● Resebidrag för tillresande

Urval deltagare
● Anmälningsordning
● Antal per förening
● Har genomgått ”Grundutbildning för tränare” innan utbildningsstart



Nästa steg



Längre tränarutbildningar 2021

18-24 juni, Bosön
Fäktträning i grupp florett och värja
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1469915

6-11 augusti, Bosön
Lektionsgivning 1 på florett och värja
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1489134

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1469915
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1489134


Planerade utbildningskvällar inom 
”Den moderna fäktföreningen engagerar”

19 apr #börjafäkta2021 – gemensam rekryteringskampanj inför hösten 

10 maj Planera verksamheten för ungdom 13-15 år så att fler stannar kvar i 
fäktföreningen längre

23 aug Fäktkanalen och streaming

11 okt Domarverksamheten och domarutbildningen i en fäktförening

8 nov Föreningens kommunikationsplan

6 dec Athlete Analyzer för föreningar



19 april kl 20.00-21.30 #börjafäkta 2021

#börjafäkta2021: Maximera samarbetet mellan föreningar och förbund för att få 
så bra rekrytering och nybörjarträning som möjligt

● Gemensamt marknadsföra strategiska prova på-tillfällen som genomförs 
samtidigt i alla deltagande föreningar

● SvFF tar fram grundläggande kommuikativ plattform

● Gemensam ansträngning för att skapa många interaktioner i sociala medier



Frivillig fortsättning på #börjafäkta 2021

#börjafäkta2021: Maximera samarbetet mellan föreningar och förbund för att få 
så bra rekrytering och nybörjarträning som möjligt

● Samverkan gällande nybörjargrupper 7-9 år

● Följa SvFF:s lektionsplanering

● Tränarutbildning i sommar 

● Gemensam långsiktig utveckling av utbildningskonceptet: Tillvaratagande av 
erfarenheter, utveckling av lektionsplaneringen, forum för erfarehetsutbyte
mellan tränare och nybörjaransvariga



Tack för idag!


