
Välkommen! Vi börjar snart…



#börjafäkta2021
Rekrytering, sociala medier och bra nybörjarutbildning

Måndag 19 april 2021, kl 20.00-21.30



Kvällens program 

1. Inledning (Åsa Andersson)

2. Att använda sociala medier för att rekrytera 
(Therese Eriksson)

3. Utbilda dig för att komma igång med sociala 
medier (Therese Eriksson/Pierre Thullberg)

4. Gruppdiskussion: Hur rekryterar vi i föreningen?

5. #börjafäkta2021-konceptet (Pierre Thullberg)

6. Lektionsplanering nybörjare (Pontus Weman-
Tell)

7. 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



Förra tillfället 29 mars

● 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.

Dokumentation från 29 mars finns här: 
https://fencing.se/faktning/utbildning/konferanser-och-moten/

https://fencing.baloolearning.se/
https://fencing.se/faktning/utbildning/konferanser-och-moten/




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

Nybörjargrupperna behöver vara tillräckligt stora (minst 15) för tillräcklig 
gruppdynamik och kostnadseffektivitet

Mål: Lika många flickor som pojkar i gruppen för optimal funktion

Slutsats
Rekrytering är en mycket viktig framgångsfaktor för nybörjarverksamheten



Therese Eriksson: Att använda sociala medier för att 
rekrytera

Therese om Therese

”Therese är videoskaparen med stort hjärta och 
känsla för detaljer. Hon drivs av att se dig lyckas och 
få dig att tro på dig själv och din kreativa kraft. 

Hon är ett riktigt energiknippe, lady-boss, fotograf, 
get-shit-done, naturälskare och dokumentärfilmare 
som älskar att utmana sig själv och hitta nya vägar 
för att du ska nå dina mål.”



Gruppdiskussion

Hur ser rekryteringen av nybörjare ut i vår förening?
● Metoder

● Kanaler för kommunikation

● Resultat

https://padlet.com/pierrethullberg/df9w6g5ziz6hqn0w



#börjafäkta2021

● Utbildning ”Kom igång med video och TikTok”
● Samarbete i sociala medier: Mobilisera hela föreningen för att gilla och 

interagera med allas inlägg
● Gemensamt ansvar för ett TikTok-konto: Varje förening en vecka
● Facebookgruppen ”Fäktning för nybörjare”. 

● Marknadsföra två gemensamma prova på tillfällen då ”alla” har prova på. 
Förslag 24 augusti och 29 augusti

Svenska Fäktförbundet fokuserar åldersgruppen 7-9 år i enlighet med 
utvecklingsmodellen och vårt utbildningssystem men det finns inget tvång här.



Samarbete nybörjarverksamhet 7-9 år

● Siktar ni på en nybörjargrupp 7-9 år?
● Har tränaren gått ”Fäktträning i grupp”?
● Är ni beredda att följa den framtagna lektionsplaneringen för 

nybörjarterminen?

Vi vill skapa ett nätverk genom en Facebookgrupp där tränare och ansvariga kan 
utbyta tips och råd och vi kan samla erfarenhet för att göra planeringen för 
nybörjarträningen och utbildningen Fäktträning i grupp ännu bättre. 

OBS  Detta är absolut inget krav för att delta i #börjafäkta2021



Vad kan du göra?

● Anmäl dig till utbildningen Kom igång med video och TikTok
https://educationwebregistration.idrottonline.se/Home/Index/1497381

● Anmäl deltagande i #börjafäkta2021 https://forms.office.com/r/RSGGcDD2bC

● Anmäl deltagande i samarbetet om nybörjarutbildning 
https://forms.office.com/r/RSGGcDD2bC

● Det finns ett fåtal platser kvar till Fäktträning i grupp 
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1469915

● Gå digitala utbildningen ”Nybörjaransvarig i föreningen”  (Beta). Kontakta kansliet för 
inbjudan.

https://educationwebregistration.idrottonline.se/Home/Index/1497381
https://forms.office.com/r/RSGGcDD2bC
https://forms.office.com/r/RSGGcDD2bC
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1469915


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”

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



Tack för idag!


