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Vi somvarit med och skrivit boken har två saker gemen-

samt. Viharett starkt patos för fäktning och vi har

många års erfarenhet avatt arbeta med barn och ung-

domar. Nuvill vi föra detta vidare. Vi hoppas att boken

skall ge dig vägledning i din egen utveckling som ledare

och fäktinstruktör.

Det finns idag ett stort intresse för fäktning. Inter-

nationellt har sporten spridit sig geografiskt och vuxit

kraftigt i omfattning under senare år. I Sverige befinner

vi oss mitt i en mycket positiv utveckling. Nya klubbar

bildas och äldre klubbar utvecklas. Många barnsökersig

till fäktklubbarna i Sverige. En avde stora utmaningar vi

står inför är utbildning och vidareutbildning av instruk-

törer. Vår förhoppning äratt denna bokskall vara ett

viktigt bidrag i detta sammanhang.

Ambitionen med bokenäratt den skall fungera som

en handbokoch studievägledning. Den innehåller både

teori och praktik med betoning på det senare. Duhittar

många konkreta tips och förslag på övningar. I kapitlen

II

finns också diskussionsfrågor och studieuppgifter som

kan användas bådei egna studier och i samband med

studiecirklar och utbildningar. Praktiska övningar och

uppgifter hittar dulätt genom bokenssärskilda layout.

Bokenärskriven för dig somvill utvecklas både som

instruktör och idrottsledare. Det är genomatt förena

dessa två sidor som du kanbli framgångsrik. Varje kapitel

tar upp båda dessa roller (instruktören och ledaren), men

vissa kapitel (4-8, 10) handlar mer specifikt om fäktning-

ens teknik, taktik och metodik. Andra kapitel (2, 3, 9, 11

och 12) handlar om barn ochidrott, praktiskt ledarskap,

lekens betydelse i fäktundervisningen, hur du somledare

bäst förbereder barninför tävlande osv.

Bokens kapitlen kan läsas nästan i vilken ordning

somhelst. Vi föreslår dockatt duläser kapitel fyra, som

handlar omteknik och metodiki generell mening, innan

dubörjar arbeta med kapitlen om fäktningens särskilda

tekniker (kapitel 5-7). Vi föreslår också att du läser kapitel

sex före kapitel sju. Kapitel sex beskriver nämligen fäkt-  
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tekniker som gäller både florett ochvärja. I kapitel sju

presenteras sedan det somär merspecifikt för värjfäkt-

ning.

Det finns naturligtvis ämnen som ärviktiga, som vi

inte tar upp i denna bok. Detgällert ex kost- och mat-

vanor i samband medträning samtidrottsfysiologi och

allmänfysisk träningslära. Det finns redan mycket bra

litteratur om detta.

Bokenharbreddsnarare ändjup. För dig somvill

fördjupa dig finns förslag pålitteraturi de olika kapitlen.

Detär delvis dennalitteratur som vi använt oss av när

vi skrivit boken.Vi vill starkt rekommenderadig att ta

del av annanlitteratur. Svenska Fäktförbundets handbok

från 1987 innehåller fler övningar än vad som funnits

utrymmeatt ta medhär. Det finns även bra övningar på

svenska i Orwar Lindwalls Fäkttaktik Battman 96 och de

övningsmaterial somtagits fram av Inge Lindholm. Sist

meninte minst rekommenderar vi Martin Kronlunds bok

Fäktning från 1962 sominnehåller tydliga beskrivningar

av fäktningens grunder och en systematisk genomgång av

övningarför olika tekniker. Internationellt finns idag en

omfattandelitteratur samt videoband och DyD. Nyligen

utgivet pa video är t ex David Tyshlers övningari florett

och värja Training ofa Champion — bara föratt ge ett

exempel.

Fäktinstruktören, idrottsledaren och den

framgångsrika klubben

Låt oss ställa en fråga redan i inledningentill boken. Vad

är det egentligen somgören fäktklubb framgångsriki sin

barn- och ungdomsverksamhet? För att kunna svara på

frågan behövervi först fundera över vad vi menar med

framgångsrik. Ett mått skulle kunna vara hur många barn

somvill delta i vår verksamhet och hur många som vill

fortsätta. Skall framgång mätas i termer av tävlingsresul-

tat eller om barnentrivs, utvecklas och känner glädje?

Kanske både och?

I bokenFriidrottför ungdom ställs sammafråga. Ett

sätt att besvara denäratt skilja mellan idrottens egen-

värde ochinvesteringsvärde. Egenvärden är de värden

somfäktningen ger barnen menockså ledarna, här och

nu. Det kan handla omvärdeti att träffa kamrater, känna

glädjen av att lära sig nya saker som manklarar av, fäkta

för att det är roligt, eller kanske lockas man avatt känna

spänning i att mäta sina krafter i en duell. Investerings-

värdenär ur den enskilde idrottsutövarens perspektiv att

tränaföratt investera i framtida placeringar, tävlingsre-

sultat och karriär som fäktare. Ur klubbens perspektiv

kan det varaatt göra prioriteringar med hänsyntill fram-
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tida resultat, placeringar på mästerskap och långsiktiga

mål att expandera verksamheten.

Erfarenhetenvisar att en framgångsrik idrottsverk-

samhet måste bygga på både egenvärde och investerings-

värde. Myckettalar för att vi bör tona ner investerings-

värdet i unga år. Dettar lång tid att bli duktig fäktare.

Dettar längre tid än vad barntror. Barn planerar vanligt-

vis inte femellertio år framåt. Barn tränar inte med tanke

på vad deskall kunna prestera ens om ett par år. Tankar

omframtida resultat är sällan den primära drivkraften

för barn. Det är annat som driver dematt fortsätta med

en idrott. Däremotärdet viktigt att du sominstruk-

tör tänkerpå hurviktigt det är att lära ut fäktning rätt

från början och att investera i en god grundutbildning.

Träning anpassad för snabbaresultat i unga år är ingen

bra investering förvare sig fäktaren, klubbeneller svensk

fäktning.

Ur barnens och ungdomarnas perspektiv krävs följande

av en framgångsrik verksamhet:

1. Hemkänsla. En social miljö där man kännertillhörig-

het, trygghet och gemenskap.

2. Allsidighet. En omväxlande undervisning som skapar

lust ochglädje.

3. Möjlighetatt utvecklas som fäktare. Instruktörer med

kompetensatt undervisa ungdomarnaså att de succes-

sivt kan utveckla sina färdigheter.

Ett genomgående temai denna bokär de särskilda peda-

gogiska utmaningar somfäktningen skall hantera. Det är

inte helt lätt att vara fäktinstruktör. Fäktning är en svår

konst. Den är tekniskt krävande. Hur skall barnen kunna

lära sig detta utan att det blir enformigt och tråkigt? Hur

skall vi se på vår roll som ledare och instruktörer? Det

finns två ytterligheter, två typer av ledare, varav ingen är

att föredra. Vi kan kalla demlekledaren och den militä-

riske teknikdrillaren.

Lekledaren resonerar ungefär så här: Det viktigaste är

att barnen harroligt. Det är inte så viktigt med teknik i

början. Det kan manöva in senare. Barnen behöver inte

veta hur manstår i gard på ett korrektsätt eller hur arm

ochfot skall koordinerasi ett utfall. Det viktiga är att de

fäktar och tycker att det är kul.

Den militäriska teknikdrillaren resonerar ungefär

så här: Föratt bli bra fäktare skall det drillas hårt från

början. Assautfäktning skall man inte börja med förrän

grundtekniken sitter. Lekar är onödigt. Fäktträning är

att lektionera underhård disciplin. De som inte klarar

träningen blir ändå inga bra fäktare, så det gör inget om  
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de slutarföratt de tyckeratt det är tråkigt. Vi menar att

bådaär fel. Det första synsättet är fel, för att fäktning

utan teknisk skolning ledertill att barnen spontantlär in

felaktiga koordinationsmönster vilka blir svåra att träna

bort. Fäktarna kommer också snart att märka att de inte

utvecklas och många kommerdärföratt sluta. Det andra

synsättetär fel, för att det inte finns någon motsättning

mellan att leka, ha roligt och att samtidigt lära sig teknik

påett riktigt sätt. Militärisk drillning tillhör en förgången

tid. Barn accepterar tack och lov inte detta idag. En klubb

somplanerar sin verksamhet på ett sådantsätt riskeraratt

förlora mångatalanger, som istället väljer att syssla med

en sport som harett högre egenvärde och som känns mer

inspirerande. Hela denna bokärett uttryckför övertygel-

sen att fäktteknisk utbildning av hög kvalitet mycketväl

går att kombinera medallsidig och lekfull träning.

Från den normalaföreningsverksamheten vet vi, att det

ärlätt attförstöra ett intresseförfäktning med nybörjare

genomatt ”exercera”för mycket. Speciellt barnverksamhetfor-

drar att man literleken dominera och lär infäktmomenten

under enklaformer. Det är bättre att barnen harroligt och

trivs, än att skrämma bort demgenomatt driva demför hårt

i vapenrörelsedetaljer. (Ulla-Brita Jönsson 1983)

be

 

Hej! Jag heter Jean-Pierre LEpée

och är din guide genom boken.

2) Fundera och diskutera

1 Vad ar en framgangsrik faktklubb? Vad gér den fram-

 

gangsrik?

2 Vad ar en bra faktinstruktor enligt din erfarenhet/uppfatt-

ning?

3 Vilka mal har du med din egen utveckling som faktinstruk-

tor?

4 Vad behöver du lära mer om/bli bättre på?

5 Vilka förväntningar har du på utbildningen?

Tips på studiematerial

+ Idrott för ungdom. Engström, Lars-Magnus m fl. (2001).

» Friidrott för ungdom. S/SU Idrotisbécker.

+ Se och möt varje barn, Om barnidrott utifrån barnens

perspektiv, S/SU /drotisbécker.  


