
Värja
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Vissa menar att manbörlära sig florettfäktning först

innan mangår vidare med värja. Andra hävdar att man

mycket väl kan börja med värja direkt. Det finns ingen

anledning att här ta parti i denna fråga. Detviktiga är att

tekniken tränas in grundligt från början oavsett vapen.

Vi skall titta närmarepå deviktiga skillnader som finns

mellan de båda vapnen.

Värjfäktning skiljer sig från florettfäktning på två

viktiga punkter:

1 Träffytan: I värjfäktning är dettillåtet att träffa hela kroppen.

2 Värjan är inte ett konventionellt vapen. Konventionen om

attackensprioritet gäller inte. Vid samtidiga träffar (träff

inom 1/25 sekund) blir det dubbelstöt och båda fäktarna

får poäng.

Dessa båda olikheter medföri sin turett antal skillnader

i teknik, taktik och lektionering. Vi skall i följande åtta

punkterlyfta fram de skillnader, som instruktören på

grundnivå bör ha kunskap om.
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I bådeflorett och värjfäktning träffar

man med spetsen. Men spetsen har en

särskild roll i värjfäktning. Motståndarens

spets äralltid farlig. Fäktaren försvarar sig

med spetsen. Spetskänsla är A och O.
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1. Gardpositionen

Värjans gardposition skiljer sig från florettens på en

viktig punkt. För att hindra motståndarenatt träffa runt

handen och underarmenskall dessa skyddas bakom

skålen. Underarmen skall vara nästan parallell med golvet

ochinte riktad uppåt som i florett. Som instruktör kon-

trollerar du noga att du serså lite som möjligt av under-

armennärdustår framför din elev. I värja skall det vidare

vara ett längre avstånd mellan armbågen och höften, än

vad somärfallet i florett (cirka 20 cmistället för 10 cm).

 

2. Värjfäktningens geometri

Medhela kroppen somträffyta blir det olika avstånd

till de möjliga träffytorna. Vid normal gardposition är

fäktarens arm, knä ochfot (den så kallade främrelinjen)

betydligt närmare motståndarens spets än vad bröstet

och magenär(den bakre linjen). Detta skapar en särskild

geometri som påverkarförutsättningarna för framgångs-

rika, offensiva och defensiva aktioner.

Ett utfall från fäktare A in mot bröstet på B blir inte

framgångsrikt om B i sammasituation träffarA på handen

eller i armvecket. Orsaken är helt enkelt att B:s spets har

närmaretill träffytan jämfört med A:s spets.

En avgörande del i värjfäktningenär att lära sig kon-

trollera distansen, och att lära sig spelet om distansen.
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Detta bör vara ett centralt inslag i lektioneringen. Spet-

sens placering och hotet motfrämrelinjer är en viktig del

i detta. Förberedelserför attacker är en annan viktig del i

spelet omdistansen.

 

Övningsuppgift

Gå ihop med en partner och undersökrelationerna i avstånd

mellan olika träffytor om ni attackerar varandra samtidigt.

Vad kan mandra för slutsatser av detta? Fundera över

relationen mellan avstånd, tid och förutsättningarna för en

framgångsrik attack.
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3. Arretstöt/Stoppstöt

Eftersomvärjfäktningeninte har en prioritetsregel, blir

förutsättningarnaför det somkallas arret eller stoppstöt

helt annorlunda. Stoppstöten används mycket därvi i flo-

rettfäktningen använder parad ripost. Att öva stoppstötar

blir en viktig del av värjlektionen.

Stoppstöten är en form av konter-attack, eftersom

manstoppar en attack från motståndaren. Stoppstöten

skiljer sig från konter-attacken genom att man kan utföra

en stoppstöt under förflyttning bakåt. Utmärkande för

Sp Övningari individuell lektion

y

Övning 1: Vid inlärning av stoppstöt är det bra att anknyta

till den enkla attacken — sträck armen.

Utgångsläge: Medellångt avstånd. Instruktören har kontakt

med elevens klinga.

Instruktören släpperelevens klinga, eleven sträcker armen

ochträffar i bröstet när instruktören går framåt.

Utveckla övningen:

1 Instruktören rör sig långsamt fram och tillbaka. Se till att

elevenföljer rörelserna på ett mjukt och balanserat sätt

ochtillåt inga ryckiga rörelser. Då och då släpper du som

instruktör kontakten med klingan för att frambringa en

sträckning från eleven.

2 Växla tempo, öka dock inte för mycket i början. Då förlorar

eleven känslanför det riktiga tempot.

3 Låt eleven träffa på handen och armen istället för på

bröstet.

Låt eleven göra två stoppstötar efter varandra, t ex en

på handenochdirekt därefter en på överarmen. Därefter

backareleven. Upprepa övningen.

Näreleverna skall träffa på handen och armenärdetlätt att

de spännersig ochfår svårt att träffa. Var noga medatt dei

början först har spetsen i målet, innan du som instruktör för

armen framåt och låter dem träffa.

Övning 2: Här övas stoppstöt med urgång/degagé utan

kontakt med klingan (sk visuell reaktion).

Utgångsläge: Medellångt avstånd. Ingen kontakt mellan

klingorna.

Instruktören gör stora och tydliga försök att fånga elevens

klinga och tar samtidigt ett steg framåt. Eleven undviker,

sträcker armen, träffar och backar sedan.

Variera mellan olika varianter av degagé.

Utveckla övningen på sammasätt som övning ett.

7.3

   

stoppstöten är att fäktaren koncentrerar sig på att hålla

sin spets mot målet så att motståndaren träffar sig själv i

rörelsen framåt.

I värjfäktning är detviktigt att återgångentill gard ef-

ter ett utfall skall ske med rak arm och med spetsen mot

enträffyta, detta för att hota motståndaren och förbereda

en stoppstöt. Stoppstöten betraktas inom värjfäktningen

som det primära sättet att försvara sig. Paradenärdet se-

kundära sättet att försvara sig.

Övning 3: Här övas stoppstöt med urgång/degagéfrån

engagerad klingan (sk taktil reaktion).

Utgångsläge: Medellångt avstånd. Klingorna engagerade.

Instruktören gör en pressé och tar samtidigt ett steg framåt.

Eleven degagerar, sträcker armen och placerar spetsen,

siktar, träffar och backar sedan.

Variera mellan olika varianter av degagé(från olika engage-

ment).

Utveckla övningen på sammasätt som övning ett.

Övning 4: Eleven övarpå att provocera fram en attack

från motståndaren (instruktören) genom att göra små korta

marschtills dess instruktören gör en simulerad attack (med

eller utan försökatt ta elevens klinga). Då skall eleven

omedelbart göra sin stoppstöt. Öva mycket, då detta ärett

svårt moment. Försök att efter hand göra det så verklighets-

anknutet som möjligt.

Övning 5: Utgångsläge: Eleven i låg gard oktav. Instruktö-

ren har kontakt med elevens klinga.

Instruktören lyfter klingan. Elevens reaktion blir en rak stopp-

stöt först i bröstet med kort avstånd och därefter i armen

med längre avstånd.

Övning 6: Utgångsläge: Eleveni sixt gard. Medellångt

avstånd.

Öva olika typer av attacker (se kapitel sex). Låt eleven gå

tillbaka i gard med rak arm och avsluta med en stoppstöt på

den träffyta som instruktören öppnar.

Utveckla övningen genom att låta eleven ta parad ripost

efter stoppstöten. Denna typ av övning lär eleven att efter

attack först försöka med stoppstöt och därefter säkra med

parad ripost.  
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4. Attacker och stoppstötari främre linjen

I värjfäktning finns den unika möjligheten att träffa runt linje kräveratt vi skapar ensärskild vinkel mellan arm,

handen och på armen. Det kräver en särskild teknik och hand och vapen, som gör det möjligt att träffa utan att

mycket övning. Attacker och stoppstötar i denna främre självbli träffad.

  
Stoppstöt i främrelinjen

2 Övningari individuell lektion + Börja med klingorna engagerade ochlåt eleven degagera

Th ochställa in spetsen och därefter attackera.

Övning 1: Utgångsläge: Eleven på medellångt avstånd i sixt » Låt eleven träffa med stoppstötistället för attack. Instruk-

gard utan kontakt mellan klingorna. tören går framåt/för armen framåt när elevens spets är

Instruktören öppnaren träffyta i taget enligt följande: placerad.

Ovansidan av handen genom att sikta under elevens hand.

Undersidan av handen genom att sikta mot elevens överarm. Övning 2:

Utsidan av handen genom att sikta mot elevens armbåge. Utgångsläge: Långt fäktavstånd.

Insidan av handen genom att sikta mot insidan på elevens Eleven inleder med sixt engagement med marsch. Eleven

arm. gör lätt pressé.

Eleven ställer in spetsen mot den träffyta som öppnas och Instruktören svarar med pressé. Eleven degagerar, siktar

attackerar med marsch. mot hand ochträffar med marsch.

Var noga medatt spetsen är på plats innan eleven får ta sin

marsch. Utveckla övningen:

Detär mycketviktigt hur du som instruktör placerar spetsen. » Låt eleven inleda med olika engagement som leder till

träff på olika träffytor runt handen.

Utveckla övningen: » Låt eleven efter träff på handen backa med rak arm och

« Låt eleven göra utfall istället för marsch. sätta en stoppstöt närinstruktören attackerar.

   

5. Attacker med fortsättning

Enföljd av att värjan inte är ett konventionellt vapen Ob Övningari individuell lektion

äratt vi kanfortsätta attacken om vi missar eller blir 7

parerade. Detär väsentligt att du som instruktörlär Övning 1: Utgångsläge: Eleveni sixt gard i medellångt

eleven denna möjlighet. Remise kallas den fortsättning, avstånd.

sominnebäratt fäktaren fullföljer attacken efter en parad Eleven attackerar och instruktören parerar. Eleven gårdirekt

från motståndaren. Reprise är en förnyad attack efter ur paraden ochträffar i annanlinje. Det skall vara i den

återgångtill gard, i sammalinje eller en nylinje. Redou- främrelinjen dvs hand eller underarm.

blementär en förnyad attack där fäktaren efter ett utfall

direkt flyttar fram den bakre foten ochfullföljer med Utveckla denna övning genom att:

ytterligare ett utfall. 1 Variera mellan attack med marsch ochutfall.

7.4  
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2 Ta olika parader vilket gör att eleven får gå ur och träffa i

olika linjer.

Övning 2: Utgångsläge: Eleveni sixt gard i medellångt

avstånd.

Eleveninleder med attack medutfall mot arm. Instruktören

backar och eleven fortsätter med ytterligare ett utfall utan att

gå uppi gard.

Utveckla denna övning genom att:

1 Ibland låta eleven träffa redan i första attacken.

2 Backa och parera så eleven får degagerai fortsättningen

på attacken.

3 Byta ut det andra utfallet mot en fleche.

Ovning 3: Utgangslage: Eleveni sixt gard i medellangt

avstand.

Instruktören sträcker armen något. Eleven attackerar mot

armen med sixt opposition (marsch).

Instruktören reagerar genom att dratillbaka armeneller

N

parera i sixt och backar något.

Eleven degagerar och fortsätter med utfall mot kropp eller

ben.

Övning 4: Utgångsläge: Eleveni sixt gard i långt avstånd.

Eleven inleder med attack mot handens undersida med

marsch.

Instruktören parerar oktav och eleven går ur paraden och

fullföljer med utfall.

Utveckla övningen genom att låta eleventräffa ibland utan

att parera och parera ibland så eleven fårfortsätta attacken.

Övning 5: Utgångsläge: Eleveni sixt gard i långt avstånd.

Eleven inleder med attack mot handens undersida. Eleven

tillåts träffa. Direkt efter träffen skall eleven ta instruktörens

klinga i sixt och fullfölja med utfall.

Utveckla övningen genom att låta eleven fullfölja med fort-

sättningen bara varannan/var tredje gång.

Kom ihåg att lägga på stoppstötar vid återgång till gard.
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6. Attacker och konter-attacker i opposition

Ensvenskfäktmästare (Martin Kronlund), som var

verksam i Spanienlät sina studenter göra en informell

undersékning under ett vm pa 80-talet. Deville ta reda

på omdeflesta stötar utdeladesi attack elleri försvar i

värjfäktning. De komframtill att c:a 7596 av alla stötar

utfördes med någon form avattack.

Detärpåsätt ochvis svårare att attackera i värja än i

de konventionella vapnen (florett och sabel). Svårigheten

ligger i att mansåväl underförberedelserna somi genom-

förandefasenriskerar att bli stoppad av motståndaren

(stoppstötar). Värjfäktning kräver därför mycket av fäk-

tarens förberedelser av attacken, men också att fäktaren

i genomförandet kan kontrollera motståndarens klinga/

spets. Ett sätt att göra det är att attackera med bindning

(se kapitel 6). Ett annatsätt är att attackera i opposition.

I värja har konter-attacken — en attack somutförs

mot en av motståndarenstartad attack — en helt annan

betydelse äni florett. För lyckade konter-attacker krävs

  
Konter-attack i second

SE Övningari individuell lektion
q

Övning 1: Utgangslage: Eleveni sixt gard i langtfaktav-

stand.

Eleven gr frséktill sixt engagement med marsch.

Instruktören degagerarutan att sträcka armen.

Eleven attackerar medutfall i kvart opposition.

Var noga medatt kontrollera så att oppositionen inte blir

för stor ochinte tas för tidigt i attacken. Eleven skall stänga

linjen samtidigt som attacken utförs. Var också noga medatt

elevens marsch (föreberedelse)inte blir för lång.

Utveckla övningen genom att låta eleven inleda med försök

till engagement i kvart och oktav — och från dessa positioner

fullfölja med utfall i kvart opposition. Var som instruktör noga

medatt placera spetsen på ett korrekt sätt, för att locka

fram denrätta reaktionen (attacken) hos eleven.

7.6  

förutom mod,även en välutvecklad känsla för tempo.

Många av de attacker somvi presenterade i kapitel sex

kan utföras som konter-attacker. Följandeär viktigt i lek-

tionering. Arbetatill en början i mycket lugnt tempo. Låt

eleven börja sträcka så snart honser att du, som instruk-

tör, börjar röra dig framåt. Låt eleven göra attacken med

marsch och därefter med utfall. De mererfarna eleverna

kan öva attacken även medfléche.

Opposition är detsamma somatt stänga motstånda-

rens linje och kontrollera klingan, samtidigt som attacken

utförs. Härigenom kan manhindra motståndaren från

att träffa när man utför en attack. Oppositionen kan även

användasi florettfäktning, meni värja är den särskilt

 

viktigt. Varför? Förklaringen är enkel. I florettfäktning

har attacken prioritet före motattacken, vilket inte gäller

i värjfäktning. Detblir därför särskilt viktigt att hindra

motståndarenfrån att träffa samtidigt som attacken

utförs.

 

Övning 2: Utgångsläge: Eleveni sixt gard i långt fäktav-

stånd.

Instruktören förbereder en attack genom att lyfta foten och

sträcka armen något.

I förberedelsen fångareleven instruktörens klinga i sixt och

attackerar medutfall.

Genomför även övningen med kvart opposition.

Utveckla övningen genom att be eleverna hålla distansen,

gå fram ochtillbaka. Inled därefter attacken. Eleven utför då

konterattack.

 



KAPITEL 7 — VÄRJA: TEKNIK & ÖVNINGAR

    

7. Parader och riposter i opposition

Värjans annorlunda träffyta påverkar delvis de parader ter att kunna fortsätta attacken in bakom paraden.

och ripostervi lär ut som grund. Delåga paraderna (som Använd sammaövningar somi kapitel sex under parad

vi även använderi florett) blir viktiga för att skydda ripost. Var noga medatt eleven riposterar i opposition.

framförallt det främre knät. Vidare är sixt parad (cirkulär Närni övardetta är det väsentligt att i början först kon-

omdenutgår från sixt gard) i grundenviktigare än kvart trollera positionen i paraden innanelevenfår ripostera.

parad, eftersom den för motståndarens klinga utanför den Konter-sixtens utförande tillhör det viktigaste inom

s.k. linjen på den sida omfäktaren därdet inte finns na- värjfäktningen och kräver extra mycket av instruktören.

gonträffyta bakom. Kvart parad medripost i opposition Mankan till en börjandela in den i tre moment: 1. Upp-

är också viktig inom värjfäktningen, men denär samtidigt fångande halvcirkelrörelse. 2. Kontrolläge.

förknippad medrisker. Om paradeninte utförs korrekt 3. Ripoströrelse. Var mycket noga med inlärningen av de

ochi rätt situation ger den motståndaren stora möjlighe- olika stegen.

       

 

8. Konter-tempo

Konter-tempo innebäratt fäktaren med enfalsk attack BR

lockar fram en konter-attack från motståndarenför att

kunna utnyttja den i form av t ex en parad ripost. Konter- SSRRRRRAR

 

tempoär en offensiv aktion i andra intention. I värjfäkt-

 
ning är det ett viktigt sätt att skapa situationer, som man te

kanutnyttja till sin fördel. Konter-tempo används även i

 
florettfäktning. ~

 

2 Övning i individuell lektion

 

Övning 1: Utgångsläge: Eleveni sixt gard på medellångt

avstånd. sac
 

Eleven géren falsk attack mot instruktérens kna.

Instruktören gör arretstöt mot elevens hand/arm. a

Eleven gér sixt parad ripost mot armen.

 

Ovning 2: Utgangslage: Eleveni sixt gard pa långt avstånd.

Eleveninleder en attack genom sixt engagement med kort =

marsch.

Instruktören degagerar och gör arret mot elevens hand. sone
 

Eleven fangarinstruktérensklinga i oktav och riposterar med

utfall. ~
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Att undervisa värjfäktning - några allmänna råd

I värjfäktning är kombinationer av preparationer, attacker

i främrelinjen, fortsättningar på attacker, arretstötar och

konter-tempocentrala. Detta bör påverka instruktörens

sätt att bygga upplektioner. Lektionerna kommerdelvis

att skilja sig från florettlektioner där snarare kombina-

tioneravattacker, parad riposter och konter-riposter är

viktiga. Självklart skall även värjlektionerna innehålla

paraderoch riposter meninte på sammasätt somi

florettfäktning. Skillnaden kanillustreras medföljande

typiska Icktionssituationer:

Florett: Pa instruktérens signal attackerar eleven med.

utfall och får göra parad ripost efter återgångtill gard.

Värja: På instruktörens signal attackerar eleven med

utfall, går upp i gard med rak arm och spetsen mot en

träffyta och får göra en arretstöt.

Lektionernai värja måste öva elevens förmågaatt

hantera det somförenklat kan sägas utgöra värjfäktning-

ens grundproblem:

Hur skall jag kunnaträffa
motståndaren utan att

själv bli träffad?

 

Långa attacker in mot motståndarens bröst är sällan

framgångsrika, då de ger motståndaren stora möjligheter

att träffa med arretstöt. I bästa fall blir det en dubbelstöt

ochi sämstafall blir jag träffad, innan jag når fram med

minattack.

I värjlektionering blir det viktigt att arbeta med:

1 Förberedelserav attacker.

2 Fäktarens förmågaatt hantera avståndettill motståndaren.

3 Spetskänsla och förmågaatt träffa i främrelinjen.

4 Attacker och riposter där man har kontroll på motstånda-

rens klinga genom opposition eller bindning.

5. Attacker i motståndarens förberedelse eller attack.

6. Fortsättningar på attacker.

7. Konter-tempo och andra sätt att skapa situationer för att

utnyttja motståndarensreaktionertill sin fördel.

7.8

 

Svenska Fäktförbundets sportchef Göran Flodström,

tillika tränare till Peter Vanky och med egen mångårig

erfarenhet somelitfäktare, har med oro noterat en brist

bland svenska fäktare. Han kallar det för ett »reaktivt

sätt att fäkta«. Med det menar han att mångafäktare

koncentrerarsig på att (inte minst i träning) bli mer

tekniskt skickliga, snabbare och starkare i att utföra be-

stämda aktioner när situationer uppstår. Kortsiktigt kan

denreaktiva fäktningen ge snabba resultat och den duger

möjligen på svenskelitnivå.

Att koncentrera sig på fäktning »närsituationen

uppstår« har dock enligt Flodström starka begränsningar.

Fäktaren hamnari ett taktiskt underläge, blir beroende av

motståndarens misstag och har svårare att styra matcher-

na. Att nöta in rörelser är en viktig del av träningen. Men

det är också mycket viktigt att lära sig skapa situationer.

Detcentrala i värjfäktningenärjust att skapa situationer

som mansedan kan utnyttja. I stället för att vänta påsi-

tuationeratt reagera på, skall man genom preparationer,

falska attacker, spelet med distansen osvskapa situatio-

ner, som mankandra fördel av. Detta kräver utbildning.

Det måste övas i lektionering och assautfäktning. Det

förutsätter även kunskap omfäktningens taktiska förut-

sättningar. Det bygger på förmåga att läsa motståndarens

aktioner. Dennadel av fäktningen kanvi introducera

tidigt i ungdomarsfäktutbildning. Vi återkommertill det

i nästa kapitel.

  

 

Studieuppgift

Planera två lektioner där eleverna får öva pa att »skapa

situationer« som ett viktigt moment. Skriv nerlektionerna.

Förklara din tanke med lektionerna. Pröva dem på några

kamrater. Utvärdera.

 Tips på studiematerial

« Training of a Champion: Epee Fencing(video). David

Tyshler.  


