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Ingen fäktare har bättre teknik

än vad fotarbetettillåter.

Dettaär inte unikt för fäktningen. Fotarbetet är grunden

till en utvecklad tekniki en rad i övrigt mycket olika

sporter. Det gäller bordtennis, badminton, judo och vol-

leyboll — f6r att bara nämna några.

Utmärkandeför de mest framgångsrika fäktarna på

elitnivå är deras mycket väl utvecklade fotarbete. Vissa

fäktmästare har försökt uppskatta hur stor del av förkla-

ringentill framgång somliggeri just fotarbetet. Det ar

naturligtvis omöjligt att beräkna exakt men de flesta är

överens omatt det är betydligt mycket mer än 5096. Vissa

menar att cirka 8096 och kanske mer handlar om just

detta.

Att Sverige idag har svårt att hävda sigpå världsnivå

handlar inte om att svenskarna har sämre vapenteknik eller

taktiskt tänkande utanframför allt ombristerifotarbetet

(Svenskfäktmästare).

Det finns en myt somsägeratt fotarbete är enformigt

och tråkigt. Hur spännande och roligt det blir beror på

 
dig som instruktör. Det finns exempel på hur man i fäkt-

klubbar, träning efter träning repeterar samma monotona

fotarbete utanatt någon egentligen vet vad man övar på

och varför man gör som mangör. Det är inte konstigt

ombarn tycker detta är tråkigt. En bra instruktör ger fot-

arbetet hög kvalitet med utvecklande och roliga övningar.

Förelitaktiva fäktare kan det finnas skäl att genom-

föra mer monotona övningar medlånga serier av marsch,

rompé,utfall, balestra etc — detta somen form av styrke-

träning och mjölksyreträning. Bland barnskall sådana

metoder inte användas. I dessa grupper är tekniken det

viktiga. Ett hårt fysiskt krävande fotarbete riskerar att

göra mer skada än nytta för dem som ännuinte kommit

in i puberteten.

Avgörandeför ett bra fotarbete är att lära sig rätt

teknik och koordination från början. Som annan träning

skall den vara varierande. Det handlar omatt lära sig

olika steg och andrarörelser. Men variation skapas också  
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när vi övar sammasteg med olika övningar ochlekar.

Somi all fäktundervisning är det viktigt att du som

instruktör har en ordentlig bank av övningar. I detta

kapitel presenteras ett urval av sådana övningar.

Fotarbetet delas vanligtvis in i olika steg ochrörelser:

marsch, rompé, utfall, hopp, korssteg, fléche etc. Dessa

presenteras nedan.Fléchearden svaraste rérelsen och

börinteläras ut bland nybörjare.

Sominstruktörskall du inte bara kännatill rörel-

sebeskrivningarna för dessa fäktsteg. Det ärviktigt att

du också utvecklar din kunskap om hur rörelserna kan

utföras i olika situationer. Steg framåt kan vara korta och

långa, utföras i olika hastighet, i kombinationer med

andrasteg osv. I början är grundtekniken, balansen och

koordination det viktiga. I nästa steg måste fäktaren lära

sig anpassa avståndet till motståndaren (genom korta och

långasteg) i offensiva och defensiva aktioner. Närfäk-

taren kommit ytterligare en bit i sin utveckling kan hon

börja öva i högre och varierande tempo ochi rörelser

medacceleration.

dä Fotarbetei fem steg:

1 Korrekt kroppsställning och koordination.

 

2 Balans och smidighet.

3 Kombinationer av steg.

4 Anpassaavståndtill en motståndare.

5 Snabbhet, växla tempo, acceleration.

Dessa fem steg är ett förslag till hur vi kan dela upp

fotarbetet i olika moment. Stegen hänger naturligtvis

ihop. Och även den mest avancerade fäktaren måste öva

grundläggande koordination och balans. Men när du

som instruktörväljer övningarför olika grupper avfak-

tare kan det vara bra att ta hänsyntill de femstegen. För

nybörjarna är kroppsställning och koordination det vik-

tiga. För att barnen skall ha en chansatt lära sig rätt från

början visar dusteg för steg de enskilda rörelserna och

ni över långsamt. Bara en marsch eller ett utfall innehål-

ler flera rörelser somskall koordineras och somkan vara

nog så svåra för de yngsta. Genomlekar och övningar

förbättrar fäktarensin balans. Ganska snart kan du lägga

in enklare kombinationer avsteg: t ex marsch — rompé

— marsch — utfall. Med kombinationerna kommer andra

svårigheter in somkräver övning. Så småningomkan de

börja göra marsch och rompé två och två och öva på att

hålla olika avstånd till varandra. När du sominstruktör

bedömeratt fäktarna behärskar grundernatillräckligt

väl blir snabbhet, tempoväxlingar och acceleration helt

centrala inslag i fotarbetet.

5.2

9
Atta radtill dig som nu skall vara med och leda en ny

generation av fäktare mot ett fantastiskt fotarbete:

 

- Förbered varje övningsmoment. Vadvill du uppnå med de

övningarni skall göra idag?

2 Anpassafotarbetettill nivån på den grupp du leder.

Undvik långa pass med de yngsta. Korta pass med hög

kvalitet är att föredra.

3 Variera och utveckla dina övningar. Skaffa dig ett förråd

av övningarför att träna sammasaker. Lär av andra

instruktörer.

4 Var noga medatt lära ut gardställning och steg korrekt

från början. Men kom ihåg att inga nybörjare kan göra allt

perfekt från början.

5 Försök vara lagom petig. Rätta inte till mer än en eller två

saker i taget. Bestämd dig för vad hela gruppen absolut

skall göra rätt i en viss övning. T ex: »Idag skall samtligas

framre fot peka rakt fram genom hela fotarbetet!«

6 Ge mycket beröm. Uppmärksamma det som är bra och

inte bara det som blir fel.

7 Görfotarbetet lekfullt.

8 Genomför då och då fotarbetettill musik. Detta kan höja

stämningen och barnens engagemang.
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Salut

Att salutera tillhör fäktningensäldsta traditioner. Salut böjer armenoch sätter skålen under hakanså att vapnets

är en hälsningsritual. Med denvisar vi respekt för den spets pekar rakt upp. 3. Fäktarnagårtillbakatill den

vi skall fäkta moteller öva med. Saluten markerar en position där de började med spetsen ner mot marken,

gemensam överenskommelse mellan fäktarna. Nu börjar Vadgäller punkttvå följer denna hälsning en tradition

duellen — må den bästa fäktaren vinna. där man sa att fäktaren kysser klingan genomatt sätta

Salut utgår från grundpositionen. Fäktaren står skålen under hakan. En annan traditionsäger att man

upprätt med hälarna ihop och masken under armen med sätter skålen mot axeln då det anses oartigt att gömma

gallret framåt. Vapnets spets pekar ner mot marken. ansiktet bakom klingan. Det finns ytterligare många

Knogarna på den hand manhåller vapneti skall peka variationer på en salut.

upp mottaket. Fäktarna tittar varandra i ögonen. Saluten Som tränareskall du aldrig acceptera att eleverna in-

genomförsnui tre steg: 1. Fäktarnariktar spetsen över leder övningar, individuella lektioner eller assautfäktning

huvudet på motståndaren, med rak arm.2. Fäktarna utan att salutera,

  
Utgångsposition 1 Fäktarna riktar spetsen över huvu- 2 Faktarna böjer armen och sätter 3 Fäktarna gårtillbaka till den posi-

det på motståndaren, med rak arm. skålen under hakan så att vapnets tion där de började med spetsen

spets pekar rakt upp. ner mot marken.

 

Gardställning

Grundenförall fäktning är en korrekt gardställning. 6 Den arm som fäktaren håller vapnet i: Armbågen skall

Gardenär fäktarens arbetsställning. Det ar det mest gyn- vara framför höften (cirka 10 cm för florett och 20 cm för

sammaoch välbalanseradeläget, från vilket fäktaren kan värja). Underarmen, handleden och vapnet skall bilda en

attackera och försvara sig. Följandeär viktigt: rät linje så att spetsen pekar i hakhöjd på motståndaren.

Handeni brösthöjd. Detta gäller för florett. För värjfäkt-

1 Avståndet mellan fötterna skall motsvara ungefär en och ning skall underarmen vara närmast parallell med golvet

en halv fotlängd (ca 30 cm). så att armen döljs bakom skålen. Handen hålls svagt

2 Benenskall vara böjda och knätskall skjuta fram över supinerad (eller med tummenrakt upp) ochi linje med

fäktarens fot. armbågen (eller något utanför).

3 Det skall vara ca 90 graders vinkel mellan fötterna och 7 Den andra armen placeras så att den bildar en halvcirkel

den främre foten skall peka rakt fram. Främre och bakre med handen hängande avslappnat ner mot axeln. Armbå-

fotens häl skall vara på sammalinje. gen ungefäri axelhöjd.

4 Kroppsvikten skall vara jämt fördelad på benen. Kroppen 8 Axlarna skall vara sänkta och avslappnade.

skall vara upprätt och ryggen rak. 9 Blicken skall vara riktad framåt.

5 Höfterna skall vara i sammavinkel som fäktarens fötter

och knän så att fäktaren döljer en stor del av överkroppen

men samtidigt har en avslappnad kroppshållning.

5.3  
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Öva gardställning i tre steg

Gardställningenär en ganska komplicerad sak och det

kandärförvara bra att dela upp övandeti tre steg. Dessa

tre steg/varianter av gardställning kan sedan med fördel

användas i övningar med fotarbete både för nybörjare

och på mer avancerad nivå.

Steg 1. Gardställning med armarna i sidan

1 Fråga vilka fäktare som är höger respektive vänsterhänta.

Förklara att de som är högerhänta skall ha högerfot

framåt i gardställningen och vänsterhänta vänsterfot

framåt.

2 Eleverna ställer sig med hälarna ihop och 90 graders

vinkel mellan fötterna. Detta kallas också grundställning.

Blicken skall vara framåt, näsan pekar åt samma håll som

främre foten. Betonavikten av att de är avslappnade, har

jämn viktfördelning ochär raka i ryggen. Ett tips: Låt elev-

erna få känna på hur det känns om manvrider kroppen

på ett onaturligt sätt. På så sätt förstår de vikten av att ha

kroppeni rätt position.

3 Be elevernaflytta fram främre foten så att avståndet

mellan fötterna blir cirka 1 1/2 fots längd. Låt eleverna

provaatt stå i för stor respektive för liten gard. Detta kan

underlätta inlärandet av korrekt avstånd mellan fötterna.

4 Eleverna skall nu sjunka ner lite genom att böja knäna.

Knäna skall hamnarakt ovanför respektive fot. Händerna

placerardei sidan.

5 Öva detta enkla moment många gångerochi olika öv-

ningar(se nedan).

5.4 

Oo Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Att främre foten pekarsnett inåt.

 

2 Att avståndet mellan fötternaärförlitet eller för stort.

3 Att hälarna inte befinner sig på sammalinje, dvs att främre

foten hamnar för mycket åt högereller vänster.

4 Att knänainte ärtillräckligt böjda.

5 Att överkroppenlutar framåt (en svag lutning framåt är

enligt vissa att föredra).

Sieg 2. Komplett gardställning utan vapen

1 Beelevernaställa sig i gard enligt steg 1 ovan.

2 Vapenarmensätter de nu så att armbågen hamnarframför

höften. Underarmenskall vara parallell med golvet eller

luta svagt uppåt.

Tips: Be elevernaställa in rätt avstånd genom att prova

och sätta sin andra hand mellan höft och armbåge.

Tips: Be eleverna tänka att de håller en tallrik med mat i

handen.Defår inte tappa mateni golvet meninte heller få

den över sig.

3 Den andra armenplacerar de så att den bildar en halvcir-

kel med handen hängande avslappnat ner mot axeln (som

en skorpion).

ur Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Att eleverna skjuter upp och spänneraxlarna.

 

2 Att armbågen på vapenarmen hamnarutanför höften.

3 Att vapenhanden hamnar innanför armbågen.

4 Att handleden är böjd.  
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Steg 3. Komplett gardställning med vapen

1 Lär ut hur manhåller i vapnet på ett korrekt sätt. Det är vik-

tigt att betona att det är tummen och pekfingret som skall

hålla ett lagom hårt grepp om handtaget och att övriga

fingrar skall sluta om och användasföratt styra spetsen.

Tummenskall vara ovanpå handtaget och pekfingret under.

Vapnet skall hållas lika hårt som om manhåller i en fågel.

Håll i så att den inte flyger iväg meninte så hårt att du

skadar den.

2 Eleverna ställer sig i gard med vapnet i handen. Spetsen

skall vara i höjd med en tänkt motståndares haka.Vi före-

slår att handen skall vara i svag supinationi florettfäktning.

Tips: Förklara för eleverna att de kan placera tummen

ungefär»klockan 1 eller 2« (högerhänta).

Det finns många tekniska detaljer som fäktmästare disku-

terat länge och haft olika uppfattningar om. En av dessa

är handens och tummenspositionvid gardställning. Ge-

nomhistorien har olika fäktskolorlärt ut olika positioner.

Idag lär vissa tränare ut en gardposition med tummen

rakt upp (klockan12), andra i full supination (klockan

3) och ytterligare andra mitt emellan dessa. Vi föreslår

klockan 1 eller 2 för florett och klockan 12 för värja. Som

instruktör väljer du vad duvill lära ut men fundera ige-

nomför och nackdelar medde olika positionerna så du

kan förklara om eleverna frågar.

Ett vanligt problem du möter som instruktör är

att vissa barn har svårt att hitta en gardställning som

stämmer medhurdet enligt instruktionsböckerna skall

se ut och somde samtidigt är bekväma med. Här krävs

en avvägning. När du som instruktör visat och förklarat

hur gardställningen är uppbyggd skaparsig varje fäktare

en gardställning sompassar henne. Varje fäktare hittar

sin alldeles egna fäktstil. För att utveckla en väl fung-

erandestil krävs dock att mantill en början är noga med

detaljerna som presenterats ovan. Kroppsställningen kan

kännas ovantill en början.

Bland de yngsta barnenär detinte alls säkert att

en god gardställning ledertill vinster i matchfäktning.

Tvärtom kandettill en början fungera att stå lite hur

somhelst och »springa in« stötar på olika sätt. Men detta

fungerar bara de första åren och har manintelärt sig en

bra gardställning från början kan det bli mycketsvårt att

ställa om.

aD
tvinga in faktarnai en faktstil som de inte ar bekvama med.

Vara noga medatt rattatill faktarnas gardstall-

ning utan att standardisera för mycket och

Kom ihåg att barn utvecklas olika och det finns inte två krop-

par som fungerar på sammasätt.

5.5

Eh Ovningar

Ul I samtliga övningar är det noga att gardställningen

är korrekt och att överkroppen är avslappnad. Öva först utan

vapeni handen. Armarna kan antingen sättas i sidan elleri

position för gardställning.

Övning 1: Elevernai grundställning (med hälarna ihop). På

signal intar de gardställning.

Övning 2: Eleverna går framåt och på signal ställer de sig i

gard. På nästa signal börjar de gå igen, osv.

Närdet fungerar kan eleverna joggaistället för att gå. De

kan jogga framåt och bakåt. Ni kan öva med eleverna på led

men de kan också gå eller jogga runt omkring i hela salen.

Övning 3: Eleverna i grundställning. De hopparpå stället

medhälarna ihop. På signal intar de gardställning (i hopp på

stället). Alternativt hoppar eleverna först två hopp på stället

medhälarna ihop och det tredje hoppeti gardställning.

Övning 4: Elevernai gardställning. De böjer på knäna djupt

neri sittande ställning och upp igen.

Övning 5: Eleverna i gardställning. De börjar gå på stället

hela tiden i gardposition. På signal övergårdetill att jogga

på stället men hela tiden i gardställning. Detta kan varieras

så att man först joggar genom att baralyfta fötterna precis

över markenför att sedan gå över till att jogga med höga

knäuppdragningar. Hela tiden i gardställning.

Övning 6: Eleverna i gardställning. Hoppa med små mjuka

jämfotahopp.

Övning 7: Eleverna i gardställning. På signal »höger«

hopparelevernaett kvarts varv till höger(fortsatt i gardställ-

ning). På signal »vänster« hopparelevernaett kvarts varvtill

vänster. Övningen kan varieras påflera olika sätt. Antingen

hoppardedirekttillbaka till utgångsläget efter att ha hoppat

ett kvarts varv, eller blir de kvar i den nya positionentill de

får ny signal »höger«eller »vänster«. Övningen kan göras

från stillastående. Men den kan också göras underdetatt

eleverna hela tiden gör små jämfotahopp på stället. Efter

hopp till högereller vänsterfortsätter de att på det nya stäl-

let hoppa små jämfotahopp.

Övning 8: Eleverna på rad framförinstruktören. De står

mednäsan motinstruktören. Benen brett isär och med båda

fötterna pekande framåt (dvs ej i gard). Böjda knän och med

armarnai sidan. På signal hoppar de två mjuka jämfotahopp

framåt och ett tredje hopp där de hamnari gard.  
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Marsch och rompé

Marschär detsamma som steg framåt. Rörelsen inleds

medatt fäktaren lyfter tårna på främre foten. Därefter

flyttas främre foten framåt. Hälensätts i först. Bakre

foten flyttas med. Samtidigt som främre fotens fotblad

sätts i golvet sätts bakre foten i golvet. Avståndet mellan

fötterna skall vara detsammaföre ochefter steget. Över-

kroppenskall vara avslappnad ochi sammaläge genom

hela rörelsen.

 

Marsch

 

Rompé

Oo Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Att steget framåt inte inleds medatt fäktaren lyfter tårna.

 

2 Att främre foten inte pekar framåt genom hela rörelsen.

3 Att fäktaren vid marsch krymper avståndet mellan fötterna

genom att flytta med bakre foten för långt.

4 Att fäktaren kränger med överkroppen under stegen

framåt och bakåt, dvs att gardpositionen ej upprätthålls.

5 Att fäktaren efter några steg inte längre har hälarna på

sammalinje.

6 Att fäktaren antingen lyfter fötterna onödigt högt eller

släparfötterna i backen.

7 Att fäktaren sträcker och böjer något på knäna under

stegen så att han vid flera marsch och rompé guppar upp

och ner.

8 Att fäktaren då tempot ökar inleder marsch med bakre

foten och rompé medfrämre foten, så att fötterna slår

ihop och fäktaren förlorar balansen.

 5.6

Rompéär detsamma somsteg bakåt. Rörelsen inleds

med att bakre foten flyttas bakåt genom att bakre benet

sträcks något. Främre foten flyttas med så att avståndet

mellan fötterna blir detsammaefter att steget avslutats.

Främre foten sätts i med hälen först.

Marsch och rompé bygger på korrekt gardställning.

 

    

(LM Övningar
Jal

Övning 1: Som instruktör leder du övningen ochberelev-

erna göra marsch och rompé. Jobba i mycket lugnt tempo

så att de kan utföra rörelsen korrekt.

Övning 2: Låt eleverna öva steg framåt och bakåt på en

linje på golvet. Ett alternativ är att de övar två och två. Den

ena talar om vad den andra skall göra — marscheller rompé

= och kontrollerar samtidigt att kamraten håller hälarna på

linjen och har samma avstånd mellan fötterna.

Övning 3: Fäktarnaställer sig i gard och läggersin florett

framför främre fotenstår. Instruktören leder genom att säga

marsch och rompé. Efter en marsch skall floretten vara

mellan fötterna och efterytterligare en skall den ligga precis

bakom den bakre foten osv. Med denna övning lärsig elev-

ernaatt lyfta på fötterna och ta lagom långa steg.

Övning 4: Låt eleverna göra marsch påstället. De skall lyfta

tårna, foten, sätta i hälen och sedan fotsulorna precis som i

en vanlig marsch menutan att röra sig framåt. Övningen kan  
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kombineras med t ex en marschpåstället direkt följt av en |Å

marsch framåt.
 

Övning 5: Öva balans genom att låta eleverna göra marsch
 

och rompé på en gymnastikbänk.

 

Övning 6: Kombinera två långsamma steg med två snabba.

För att göra snabba marschblir detviktigt att eleverna tar
 

mycket korta steg med bakre foten.

 

Övning 7: Öva med olika kombinationer av steg framåt och

 
bakåt: t ex gör två marsch och en rompé övertill andra sidan

av salen.

 

Övning 8: Öva kombinationer av steg med hela gruppen

 
samtidigt genom att ge eleverna tvåsiffriga tal där första

siffran säger hur många marsch och andra siffran hur många

 
rompédeskall göra.

32 = tre marsch och två rompé, 11= en marsch och en

rompé, 35 = tre marsch och fem rompé, osv.
 

Övning 9: Eleverna skall i denna övning göraförst två
 

marsch. Därefter lägga tyngdpunkten på bakre benet, lyfta

främre foten strax ovanför marken och sparkalätt två gånger
 

i luften. Därefter ner i gard. Nu gör eleven två rompé. Där-

efter lägger eleven tyngdpunkten på främre benet, lyfter det
 

bakre benet och sparkari luften två gångerut åt sidan. Öva

i olika kombinationer av steg.
 

Övning 10: Låt eleverna öva två och två. En styr med steg
 

framåt och bakåt. Kamraten håller avståndet.

 

Övning 11: Pröva elevernas uppmärksamhet genom att de

 
t ex skall göra marsch när du säger rompé och rompé när

du säger marsch.

 

Övning 12: Låt eleverna pröva att göra marsch och rompé

 
som vänsterhänta om de är högerhänta och vice versa.

Övning 13: Låt eleverna jogga framåt. På din signal sätter
 

de sig i gard och gör tre rompé. Variera genom att de får

jogga bakåt och göra olika många rompé eller marsch.
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Utfall

Utfallet tillhör de mest effektiva sätten att utföra en at-

tacki fäktning. Ett korrekt utfall sker med godbalans,

korrekt koordination och kraftig acceleration.

Utfallet inleds med att fäktaren sträcker armen och

siktar motengiltig träffyta. Fäktaren lyfter tårna på

främrefoten och sparkar underbenet framåt med foten

precis ovanför golvet samtidigt som hansträcker ut bakre

benetutan att flytta bakre foten. Främre fotensätts i med

hälenförst. Den bakre armensträcks samtidigt ut med

knogarna motgolvet. Närutfallet är avslutat skall främre

benets knävara i 90 grader och medknätrakt över foten.

Bakre benetskall vara utsträckt och bakre fotens fotsula

 

helt i golvet. Axlarna skall vara avslappnade och kroppen

upprätt som i gardposition eller något lutande framåt.

Återgångtill gard kan ske framåt eller bakåt. Vanligen

lär vi nybörjarna att först gå upp i gard bakåt dvs genom

att flytta bak främre foten. Återgången sker genom att

fäktaren böjer bakre benet (lårmuskeln dras samman),

detta utan att flytta foten. Främrefoten flyttas bakåt

samtidigt som bakre armenåtergår till utgångsläget för

gardpositionen.I florett sätter fäktaren främre armeni

gard direkt vid återgången.I värja går man vanligen upp i

gard med rakarm för att därefter sätta ner armen i gard.

 

Utfall

a Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Fäktaren sträcker inte armen först.

 

2 Rörelsen framåt utförs delvis med överkroppenistället för

att den koncentrerastill rätt benmuskulatur.

3 Främre benets knä hamnari felaktig position när utfallet

avslutas.

Utfallet börjar med knätistället för foten.

Främrefoten lyfts för högti utfallet.

Främre foten pekarinte rakt fram genom hela rörelsen.

Bakre benet sträcksinte ut helt.

Bakre foten sitter inte helt i golvet.

Fäktaren sträckerinte ut den bakre armen.

Överkroppenlutar kraftigt framåt när utfallet avslutas.

=
O
O

M
O
N
O
O

A
=

=

Faktaren har svart att kommatillbaka snabbttill gard

da atergangeninleds med överkroppenistället för med

böjningen av bakre benet.

Det var många vanliga misstag. Låter kanske pessimistiskt.

Menlåt oss vararealistiska. Utfallet är lika viktigt som svårt

att utföra på ett korrekt sätt. Det kräver mycket träning. Det

är en komplicerad koordination av rörelser. Många muskler

skall samarbeta. Som instruktör ställs du återigen för den

spännande utmaningen. Hur skall du leda övningarna så att

fäktarna får möjlighet att utveckla ett så effektivt utfall som

de någonsin kan.
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Ob Övningar
Tal

Övning 1: Låt eleverna ställa sig med benen så brett isär

som de kan. Fötterna skall vara som i gardställning. Be dem

nu böja främre knäleden till dess underbenetäri lodlinjen

över foten. Det andra benet behålls rakt. På detta sätt får de

kännahurdetäratt göra ett riktigt utfall. Låt eleverna ligga

kvari utfallet 10-15 sekunder och utföra lugna tänjningar.

Övning 2: Öva utfall från gardposition och be eleverna

tänka på en sak i taget av de delari utfallet som beskrivs

ovan. T ex först göralla utfall och ser till att sträcka armen

först. När detta fungerar be alla vara noga medatt sträcka

bakre benet. När detta fungerar be samtliga tänka på att

främre foten skall peka framåt genom hela rörelsen, osv.

Övning 3: Elevernai gardställning. Lägg ett mynt under

hälen på den främre foten. Elevens uppgift är att vid utfallet

skicka iväg myntet så långt de kan. Om myntet inte alls rör

sig framåt har eleven utfört rörelsen med främre foten på ett

felaktigt sätt.

Övning 4: Elevernai gardställning. Be dem hela tiden röra

tårna på främre foten upp och ner. På instruktörens signal

»marsch« gör eleverna marsch, och på signal »utfall« gör de

utfall.  
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Övning 5: Eleverna jobbar två och två. A står i gard. B hål- Övning 7: På lärarens signallyfter eleverna främre foten,

ler i A:s bakre fot. A gör tre utfall. Byt sedanroller. räknartill tre och gör sedanutfall.

Övning 6: Låt eleverna öva utfall på en linje på golvet och Övning 8: Lägg in utfall i de olika övningarna under avsnit-

blunda samtidigt. tet om marsch och rompé.

  

Korssteg framåt och bakåt

Korssteg är ett annatsätt att gå framåt och bakåt som Korssteg kan med fördel läggas in tidigt i övningar

dock används betydligt mindre än marsch och rompé. medfotarbete (se de övningar sompresenterats under

Vid korssteg framåt tar fäktaren den bakre foten och rubriken marsch och rompé). Det ger barnen omväxling,

sätter den cirka tio cm framför den främre foten. Därefter känsla avatt lära sig något nytt och detär ett bra sätt att

flyttar fäktaren den främrefotentill en ny gardposition. öva balans och smidighet. Med dessa steg kan du som

Vid korssteg bakåt inleder man med den främre foten instruktör göra spännande kombinationer av stegövning-

och flyttar den cirka tio cm bakom denbakrefoten. ar. Provat ex att öva kombinationer av korssteg bakåt

Därefter flyttar man bak den bakrefotentill en ny gard- och rompéeller korssteg framåt och marsch. Detta sätter

position. koordinationen och balansen på prov.

 

Hopp framåt och bakåt

Hoppär ytterligare ett sätt att röra sig framåt och bakåt. benet och kastar det framåtför att sedan landa med båda

Hoppframåt användsrelativt ofta i attacker. En kom- fötterna samtidigt i golvet. Vid hopp bakåt läggs vikten

bination med hoppframåt som följs direkt av ett utfall över något på främre benet, bakre foten kastas bakåt

kallas för balestra. Hopp framåt inleds med att fäktaren och hoppet avslutas medatt bådafötterna sätts i golvet

lägger över vikten något på bakre benet, lyfter främre samtidigt.

    

 

Hopp bakat

LU Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Att eleven inte behåller överkroppen i gardposition genom Hopp framåt och bakåt är ett bra sätt att öva smidighet och

hela rörelsen. balans. Det kan med fördel läggasin tidigt i fäktundervisning

2 Att hoppet inleds som ett jämfotahopp med bådafötterna för barn. Öva t ex kombinationer av hopp framåt och små

samtidigtistället för att ena benen kastas framåt. marscheller hopp framåt och utfall. I flera av de övningar

3 Att inte båda fötterna sätts i golvet samtidigt. som presenteras under marsch och rompé ovan kan man

4 Att fäktaren gör för långa hopp. lägga in hopp.

5.9  
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Fleche

Flöcheär den snabbaste och mest explosiva formen för en

attack. Enfléche inleds medatt fäktaren sträcker armen

för att därefterfalla framåt och samtidigt trycka ifrån med

fötterna. Dynamikeni en fléche kan beskrivas som en

blandning mellan ett korssteg i fäktning och starten från

startblocki ett hundrameterslopp.

Steg för steg kan fléche beskrivas enligt följande. Den

utgår från en gardposition där det är viktigt att fäktaren

sitter relativt djupt i gard dvs med kraftigt böjda ben.

Fäktaren sträcker armenoch lutar över på det främre

benet genomatt sträcka det bakre benet. Precis när fäkta-

ren uppleversig tappa balansen framåt trycker hon ifrån

kraftigt med främre benet. Fäktaren kastar bakre benet

framför det främre (somett korssteg). Samtidigt sträcker

fäktaren ut kroppenoch trycker bak den bakre axeln

genomatt sträcka den bakre armen bakåt. I en fléche

skall fäktaren träffa motståndaren innan den bakre foten

sätts i marken i det första steget. En fléche skall utföras

explosivt, med acceleration men samtidigt vara smidig

ochlätt i rörelsen.

 

ap Vanliga misstag - viktigt att korrigera

1 Relationen mellan armens utsträckning och frånskjutet

 

med benenär dåligt koordinerad.

I inledningsskedetär fäktarens benintetillräckligt böjda

vilket innebär att musklerna inte används maximalt i från-

skjutet.

Fäktaren faller framåt med överkroppen genom att den

bakre axeln trycks framåtistället för bakåt.

Den avgörande accelerationen kommerantingenförtidigt

innan armenär delvis utsträckt, eller för sent när bakre

foten redansatts i golvet.

Fléche utföres i en olämplig situation i t ex för långt av-

stånd.

Fäktaren som utför fléche har inte förmåga att avlasta träf-

fen vilket gör att motståndaren kan skadas.
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Sp Övningar
y

Koordinativt ar fleche en mycket svar rérelse som behars-

kas väl av ganskafå fäktare. Den bör övas in stegvis. Den

kräver också mycket god tajming för att lyckas. En fleche

skall komma som enplötslig överraskning och skall därför

användas sparsamt. Den utförs med fördel i motståndarens

preparation (rörelse framåt).

Fléche kan övas som en del i det gemensammafotarbetet

menböräven övasi individuell lektionering. Vi rekommende-

rar inte att flöche användsi fäktundervisning för de yngsta

barnen och nybörjare. När barnen/ungdomarna kommer

uppi tolv-tretton års ålder kan man dock gärna börja öva

grundernaförfleche.

Övning 1: Fäktarna sträcker armen och görett korssteg

som koordinationsmässigt utförs som en fléche men utan att

luta kroppen framåt, utan acceleration och kraftigt frånskjut.

Låt fäktarna kommatillbaka i gard direkt efter korssteget/  



KAPITEL 5 — GARDSTÄLLNING & FOTARBETE

fleche. Utveckla denna 6vning genomait lata fleche/kors- degagé,une deux, eller i opposition (se kapitel sex).

steg följas av en marsch. Syftet med detta är att de skall

tvingas kommai god balans direkt efter fléche. Övning 7: Eleverna sätter sig i den position en löpare har

inför starten i ett sprintlopp. Fléche därifrån på lärarens

Övning 2: Fäktarna förberederfléche stegvis enligt instruk- signal.

törens instruktionerochfullföljer först på instruktörens sig-

nal. Som instruktör ger du ej signal förrän fäktaren/fäktarna Ovning 8: Laggin fléchei olika stegkombinationeri det

sträckt armen, fört bak bakre axeln och lutat sig framåt. kollektiva fotarbetetet.

Enfléche skall som alla attacker

utföras enligt kattdjurens beprövade

metoder: Noggrann förberedelse,

smygandeframåt, inväntarrätt

avstånd, överraskande attack som

fullföljs i första språnget. Om första

språnget missarär det redan för

sent.

 

Övning 3: Fäktarna övar två och två. A håller B runt midjan. |

B förberederen fléche och när B lutat sig tillräckligt framåt
 

slapperA. B gorfleche och kommersnarasttillbaka i gard.

 
A garfram ochtar nytt grepp om B:s midja. Upprepa och

byt sedanroller.

 

Ovning 4: | individuell lektion dva fléche stegvis i lugnt

 
tempo. Lat faktaren fullfélja fleche férst pa din signal. Sig-

nalen kan t ex vara att du som instruktör försöker engagera

 
elevens klinga. Eleven degagerar ochfullföljer fleche.

Övning 5: När koordinationen fungerartillräckligt väl låt fäk-
 

taren sätta ihop rörelsernatill en sammansatt rérelse/fleche.

Ovafléchei förberedelse enligt följande: Instruktören gör
 

marscheleven rompé — instruktören gör rompé och eleven

marsch — instruktören marsch och eleven fléchei instruktö-
 

rens rörelse framåt.

 

Övning 6: Övafleéchei individuell lektion enligt följande. Låt

eleven inleda med att stracka armen och géra fleche med
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Sju modellerför att organisera fotarbetet

Närdusominstruktör skall planera övningar med

fotarbete ärdet stor fördel om dukan arbeta utifrån olika

modeller. Detta ger omväxling och det kan visa sig att

vissa modeller fungerar bättre än andra i en viss grupp

ochförett visst syfte.

Medett omväxlande och roligt fotarbete kan du som

instruktör hålla kvar barnens uppmärksamhet utan att

behöva lägga in för mycket övningar med vapeni ett

tidigt skede. För barnär det i början betydligt enklare att

öva utan vapen än med vapen. Koordinationen mellan

att röra kroppen och samtidigt sköta vapenrörelsernas

finmotorik kan vara svår för barn. Lekar med steg och

hopp, smidighet och balans, passar dock bra även för de

yngsta fäkteleverna.

1. Instruktören styr hela gruppen med olika tecken

Härharinstruktören samtliga elever framförsig. Instruk-

tören styr gruppen medolika tecken. Det enklaste kan

vara att instruktören gör marsch och rompé och gruppen

håller avståndet med steg framåt och bakåt. Instruktören

kan styra med andra tecken. T ex: »När jag höjer höger

hand betyder detutfall, och när jag höjer vänster arm

betyder det marsch utfall«. Här är det bara instruktörens

fantasi som sätter gränser. Instruktören kan naturligtvis

också användaröstenföratt tala om vad elevernaskall

göra. »Marsch — rompé — två marsch — två rompé osv.«

2. En av eleverna styr med tecken

Somovan mennufår eleverna turas omatt leda. För-

delen med detta är att eleverna blir mer aktiva och att

du sominstruktör får möjlighet att gå runt ochrätta till

elevernas gardställning och steg.

3. Eleverna övar enligt på förhand givna instruktioner

Samtliga elever arbetar på rad fram ochtillbaka enligt

instruktioner somdefår. T ex »Nu görni två långsamma

marsch och två små snabba marsch. Upprepa detta

och när ni kommertill andra sidan vänder ni om och

fortsättertill jag säger halt«. När ni arbetar utifrån denna

modell kan ni med fördel ha musik påi salen. Rätt musik

skapar god stämning och ökar motivationen. Denna

modell kan användasi alltifrån enklare övningar för barn

till extremttufft fotarbete för de äldre (då som längre

intervaller.) Uppgifterna som elevernafår kan antingen

angesi sträckaeller tid. En variant är att eleverna får

arbeta 30 sekunderochvila 30 sekunder.
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4, Eleverna jobbar i mindre grupper omväxlande

fotarbete och jogging

Delain eleverna i grupper omt ex fem. Varje gruppstäl-

ler upppå en rad på salens kortsida. Instruktören släpper

i väg en grupp i taget somgörfotarbete enligt instruktio-

nernertill andra sidan avsalen. T ex »Gör hopp framåt

följt av två korta marsch, upprepanertill andra sidan«.

När de kommernertill andra sidan joggar detillbaka i

ytterkanten avsalen. Samtidigt släpper instruktöreniväg

nästa grupp.

5. Eleverna arbetar två och två

Det finns många övningar som barnen kan göra två och

två. Sominstruktör kan du gå runt och ge tips och hjälpa

till. Detta är en bra form då barnenfårlära sig att ta

ansvar och samtidigt bekanta sig med varandra.

6. Stafetter

Fotarbete lämparsig väl förstafettlekar. Se till så barnen

inte blir för mångai varje lag. Då blir de för mycketstil-

lastående. Max fyra barni varje lag. De kan göra marsch

på gymnastikbänkar, på linjerna på golvet etc. Varva med

andra övningar där de övar balans, smidighet och får

springa ochharoligt.

7. Kullekar

Mångakullekar kan göras med marsch och rompé som

grund.Se vidare i bokenssärskilda kapitel omlekar.

   

 

Studieuppgifter

1 Planera en 15 minuter lång lektion med nybörjare som för

första gången skall prova på gardställning, marsch och

rompé. Genomförlektionen med dina kurskamrater.

2 Planera ett 15 minuterlångt fotarbete för en grupp som

redan kan grundernaför gardställning, marsch, rompé,

korssteg och hopp. Genomför och utvärdera.

3 Studera fotarbetet hos en grupp fäktare under assaut-

fäktning eller tävling. Det kan vara dina kurskamratereller

i ett annat sammanhang. Vilka slutsatser drar du? Vilka

olikheter kan du observera vad gäller t ex gardställning?

Vilka brister i fotarbetet är vanligast?  
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Tips på studiematerial

 

 

« Fencing. Learning. Barth, Berndt och Barth, Katrin

 
(2003). Aachen: Meyer and Meyer.

« Fencing. Training. Barth, Berndt och Barth, Katrin

(2003). Aachen: Meyer and Meyer.
 

e Fencing. Steps to success. Cheris, Elaine (2002) Leeds:

Human Kinetics.
 

¢ Fencing.The skills of the game. De Silva, Henry (1997).

 
Marlburogh: The CrowoodPress.

e Fencing: Competitive training and practice. Tau, Bac H.

(1995).
 

¢ The foil, the epee, the sabre. Footwork training Tychler,

David. (DVD).
 

 

|
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13  


