Att tänka
faktning

KAPITEL 8 — ATT TÄNKA FÄKTNING

Fäktning har liknats vid schack. I båda fallen handlar det
om att observera vad motståndaren gör och anpassa sin

» Att förstå vad som krävs för att en viss aktion skall fungera
(t ex en fint).

strategi till det. Den skicklige fäktaren och schackspelaren

» Att kunna dra erfarenheter av de matcher man faktar.

kan lura motståndaren att göra något, som honsjälv kan

¢ Att ha idéer om hur man kan hantera en viss situation,

utnyttja i nästa steg. På en grundläggande nivå kan det
taktiska tänkandet handla om att förstå betydelsen av att

som man brukar hamnai.
» Att kunna lura motståndaren, att vara flexibel och kunna

hålla rätt avstånd till motståndareneller att överhuvud-

anpassa sin fäktning till om en fäktare är högereller vän-

taget fundera över hur ens aktioner är beroende av vad

sterhänt, offensiv eller defensiv.

motståndaren gör.

» Att ha en strategi för hur man skall fäkta mot en viss motståndare.

Taktik inom fäktning kan handla om:
+ Att förstå hur avståndettill motståndaren påverkar chansenatt träffa och risken att blir träffad.
« Att kunna avläsa och förutsäga hur en motståndare reagerar på en viss aktion.

Att utveckla sin förståelse för fäktningens taktiska grunder
är en lång process. Som ledare kan du vara med och starta
denna process. Till en början är det viktigast att eleverna
lär sig observera och beskriva taktiska situationer, så små-

¢ Att kunna beskriva olika kamraters sätt att fäkta.

ningomutvecklar de en förståelse, de kan börja tillämpa

» Att ha ett öppet sinne, fantasi och se möjligheter.

enklare strategier, det taktiska kunnandet fördjupas.

KAPITEL 8 —

ATT TÄNKA FÄKTNING

0 Utveckling av taktiskt kunnande:

Studieuppgift

laktta — beskriva — förstå — tillämpa —

Arrangera assautfäktning med kurskamraterna. Turas om att

reflektera — fördjupad förståelse och taktisk kunnande.

analysera varandrasfäktning ur ett taktiskt perspektiv. Vad
fungerar och vad fungerar inte? Varför?

Som endel i fäktundervisningen kan du lägga in
olika moment, där fäktarna får öva sig i att tänka

fäktning. Några exempel:
» Ått i samtalställa frågor om, och be eleverna beskriva,
olika fäktsituationer.
Att låta eleverna döma och prova att rekonstruera frasen i
florettfäktning.
Att spela in fäktning på video och diskutera särskilda
moment.

Att i samband med alla övningar och lektioner vara noga
med att beskriva och visa förutsättningarna för att en
aktion skall fungera.
+ Att uppmanafäktarna att i assautfäktning pröva hur motståndarna reagerar på en viss aktion.
Att diskutera med fäktarna vad som fungerar och vad som
inte fungerar när de fäktar, samt fundera över orsakerna.

I boken »Svärdet« berättarförfattaren Richard Cohen
omdelegendariska och fantastiskt framgångsrika franska
ochitalienska faktarna Christian d’Oriola, Aldo Nadi,

Nedo Nadi och Eduardo Mangiarotti. I ett samtal med
två av dessa diskuterades vad som låg bakom alla segrar.
Tre egenskaperlyftes fram: Fantasi — Flexibilitet — Förutsägbarhet. Fundera på hur dessa tre F hänger ihop med
taktik i fäktning?
Att döma = en pedagogisk metod

Att låta ungdomarnatidigt prova att döma är en pedagogisk metod somövarderas förmåga att observera och
beskriva vad somskeri olika fäktsituationer. Delär sig att
beskriva florettfäktningens fraser och utvecklar därigenomsin förståelse för fäktningens grunder.
I början kan man medfördel organisera detta utan
markörapparater. Två eleverfäktar, en elev är huvuddomare ochtvåeller fyra elever ar sidodomare. Huvuddomarenleder matchen ochförsökerefter halt att beskriva
frasen. Sidodomarnas uppgift är att med en handuppräckning signalera när någon blir träffad. Huvuddomaren
får efter halt vändasig till sidodomarna och fråga om
det var giltig träff eller inte. Sominstruktör hjälper du
domarenatt beskriva frasen, menlåt eleven försöka själva
först. Efter en stund byter eleverna platser, så att det blir
nyafäktare, nya sidodomare och en ny huvuddomare.

