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KAPITEL 9 — ATT PLANERA LEKTIONER & TERMINER

Ett planerat och genomtänktträningspass blir alltid

bättre än det oplanerade. Det händer naturligtvis någon

gång att man som ledare inte hunnit med att förbereda

träningen och det kan fungera ändå. Men planeringen

ger dig trygghet. Du vet vad du skall göra. Det är viktigt

att du som ledare inte förlorar kontrollen över gruppen.

Meden god planering vet dui varje läge hurni skall

gå vidare ochvilka övningar och lekar ni skall använda.

Barn och ungdomar märker snabbt om dusomledare är

osäker.

Vikandela in planeringeni tre nivåer. Vi skall titta

närmare påvilka frågorvi har att ta ställning till på

respektive nivå och hur vi kan arbeta med dem. Se det

som ett förslag. Det är du och dina ledarkollegor som

skall göra verklighet av planeringenså att den passar er

verksamhet och era målsättningar.

Nivå 1: Planering av föreningens

idrottsliga verksamhet

På denna nivå handlar planeringen om vilka mål ni har

medverksamheten och hurni på bästa sätt skall utnyttja

de resurser somfinns i klubben. Utifrån dessa kan ni
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utveckla ett program förvilka grupperni skall ha och vad

ni skall prioritera. Vilka ledare har vi tillgång till? Vilka

ledare tar ansvar för vilka grupper? Vilken indelning

i grupperskall vi ha? Skall vi ha några gemensamma

aktiviteter för de olika grupperna? I kapitlet om Praktiskt

ledarskap presenterade vi idén med tränarteam.

För varje förening bör det också finnas en utveck-

lingsplan. Hur skall föreningen utveckla kompetensen

inom klubben? Vilka utbildningssatsningar skall göras de

kommandeåren? På vilket sätt skall de äldre ungdomarna

erbjudas att delta som ledare?

Nivå 2: Att planera för en termin

Detär en fördel om detförvarje grupp finns en genom-

tänkt plan för hur terminenskall läggas upp utifrån de

målsättningar ni har. För elitsatsande ungdomar kan

planeringen delvis vara individuell. Det handlar om att

planera träningeni förhållandetill tävlingar, träningslä-

ger, viloperioderetc, Detskall vi inte ga in narmare pa

här. Istället skall vi koncentrera oss på planeringen av den

övriga barn- och ungdomsträningen.  
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4 frågoratt ta ställning till i planeringen

 

av barn- och ungdomsverksamhet:

1. Hur gamla måste barnen vara för att få delta och

hur skall vi anpassa träningentill barnens olika

åldrar?

Vi får ofta frågan om hur gammal manskall vara för att

börja träna fäktning. Som ansvariga för barn- och ung-

domsverksamhet harvi haft anledning att fundera på det

många gånger. Vid vilken ålder skall vi sätta gränsen? Kan

vi ta emot barn som ärsex-sju år gamla? Måste de hafyllt

nioår eller skall de vara ännu äldre?

Det finns nog ingen egentlig åldersgräns. Den avgö-

randefrågan är istället: För vilka åldrarvill vi som klubb

bedriva en lämplig verksamhet. Långa teknikövningar

med vapen i en grupp med barn somär sex-sju år gamla

fungerar sannolikt inte så bra. Felet är knappast att bar-

nenär för unga, utan att pedagogikenär illa vald.

Svårigheten medfäktutbildning/träning med barn är till

stor del att kunna acceptera barns speciellaförutsättningar

att lära sig en så komplicerad idrott somfäktning och att inte

ställaförstora (omöjliga) kravpå barneneller sig själv som

handledare (Ulla-Brita Jönsson 1983).

2. Vilka kunskaperoch färdigheterskall vi sträva

efter att eleverna lär sig under terminen?

Ett förslag är att planera terminen med vägledning av

Svenska Fäktförbundets märkessystem. Här finns formule-

rade mål för vad fäktarna kan förväntas ha lärt sig efter två

terminer(blått märke), cirka fem terminer (gult märke)

ochsju-åtta terminer(blå-gult märke). Målsättningarna

formuleras både vadgäller fäkttekniska färdigheter, hur

manuppträder mot varandra, teoretiska fäktkunskaper,

kunskaper omutrustning, säkerhet etc. Utifrån sådana mål

kan du meri detalj planera innehållet i terminens olika

lektioner, Dukan sätta upp tydliga färdighetsmål för vad

eleverna skall nå framtill efter en termin, två terminerosv.

Här presenterar vi målenför det blåa och det gula

märketi florett och värja. Du kan läsa mer omfäktmärke-

na i den handbok somdubeställer från Svenska Fäktför-

bundet.

Blått märke (efter cirka två terminer)

Fäktsportens värderingar

Jag

2 Ärartig och visar respekt för min fäktlärare och andra

fäktare.

« Hjälper kamraternai fäktsalen.

» Uppträderinte störandei fäktsalen.

»  Saluterar alltid tränare respektive motståndare inför och
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efter lektioner, övningar och matcher.

¢ Riktar aldrig ett vapen mot någon som inte har utrustning

på sig.

+ Är uppmärksam.

+ Är sportslig och kan ta både vinster och förluster på ett

bra sätt.

» Gillar att anstränga mig.

» Vill utvecklas som fäktare.

«Deltar i klubbens aktiviteter.

» Följer klubbens regler, t ex regler för hur utrustningen

hanteras.

« Håller ordning på min egen utrustning.

Praktik

Jag kan

« Hålla i vapnet på rätt sätt.

+ Salutera.

«Stå i gard med god balans.

« Göra marsch, rompé, och utfall med återgång till gard,

samtfotapell.

Florett

Jag kan

« Stå i gard i position sixt och kvart.

« Utföra direkt attack i olika distanser; utan steg, med

marsch, utfall och marschutfall.

° Ta ett engagementi sixt och kvart.

° Parerai kvart (lateralt) och sixt (cirkulart).

+ Utféra direkt ripost fran paraderna ovan.

Varja
Jag kan

¢ Sta gard i position sixt och oktav.

¢ Utféra en direkt attack pA arm och kropp i olika distanser;

utan steg, med marsch, utfall och marschutfall.

« Utföra direkt attack som följs av en remise.

« Utföra stoppstötar (arretstötar) på kropp och arm.

« Ta parad i kvart (lateral), sixt (cirkular) och oktav (semicir-

kular).

° Utféra direkt ripost fran paraderna ovan.

Teori
Jag

» Känner till grundläggande säkerhetsregler och jag vet

vilken utrustning jag skall ha närjag fäktar.

» Vet hur jag väljer en mask som passar.

« Känner till alla tre vapen och kan beskriva några viktiga

skillnader mellan dessa.

« Kan beskriva de olika delarna på det vapen som jag fäktar

med.  
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« Har kunskap om de giltiga träffytorna för de tre vapnen.

¢ Kannertill matten pa faktpisten och de olika linjerna pa

pisten.

¢ Kan beskriva vad en attack är och känner till begreppet

prioritet.

° Som faktar varja vet vad en dubbelstétar.

° Kan beskriva vad en parad och en ripost är.

Gult märke (efter cirka fem terminer)

Uppträdande i samband med assaut och

matchfäktning

Jag

+ Accepteraralltid en inbjudan till en match.

« Hälsar motståndare och domare inför och efter en match.

» Accepterar alltid domarens bedömning.

» Nekaraldrig att ställa upp som domare.

+ Accepterarförluster och visar respekt för min motstånd-

are.

» Fäktari ett lugnt tempo under assautfäktningen och övar

på de tekniker som vi lärt oss under lektionerna.

+ Vänderinte ryggen mot motståndaren och skyddarinte

giltig träffyta med den icke vapenförande handen.

+ Provocerarinte fram corpsa corpseller knuffar under

faktningen.

+ Tar inte av mig masken utan domarens tillåtelse.

+ Beralltid om ursäkt om jag av misstag attackerar för hart

eller på annatsätt bidrartill att motståndaren görsig illa.

   1 OCK GODKÄNT FROV FÖR NIVÅ GUL

 

Praktik

Jag kan

¢ Géra marsch och rompéi olika tempon, med en uppratt-

hållen god balans och gardställning.

» Med marsch och rompé behålla, öka och minska distan-

sen under lektioner/övningar.

Öv

Göra korssteg framåt och bakåt, utfall med olika längd

och återgångtill gard med god balans.

Genomföra en tio minuter lång individuell lektion med

upprätthållen koncentration.

Delta i ett tio minuter långt benarbete med upprätthållen

koncentration.

Värma upp självständigt och stretcha efter träningen.

Florett

Jag kan

Utföra en indirekt attack (med degagé).

Utföra en sammansatt attack, une-deux och doublé.

Attackera med förberedelse på klinga: batté och pressé.

Stängalinjen och växla engagement när min klinga enga-

geras.

Parera semicirkulärt (sixt-oktav, oktav-sixt) med ripost.

Göraindirekt ripost på de paraderjag lärt mig.

värja

Jag kan

Attackera och göra stoppstötar på inte bara arm och

kropp, utan även på handled och ben.

Utföra en indirekt attack (med degagé).

Utföra en sammansatt attack, une-deux och doublé.

Attackera med förberedelse på klinga: batté och pressé.

Utföra motattack (konterattack) på arm.

Ta parad äveni septim.

Göra indirekt ripost (på lämplig träffyta) på de parader jag

lärt mig.

Utföra en enkel attack som följs av a) en redoublement

och b) en remise.

Teori

Jag

Kännertill de fyra fäktlinjerna (yttre-inre, nedre-övre).

Kan beskriva skillnaden mellan positioner i supination och

pronation.

Känner till assaut- och matchfäktningens regler och vet

vem som harprioritet vid dubbelstöt.

Kan döma när kamraterna fäktar och beskriva de enklaste

frasernai florettfäktning.

Känner till de regler som gäller för (1) våldsam fäktning,

(2) täckning och användning av den hand maninte har

vapneti, (3) kroppskontakt, (4) att vända ryggen mot mot-

ståndaren, (5) att gå utanför pisten vid sidan och bakåt.

Kanfylla i och läsa ett matchprotokoll.

Kan kontrollera så att en kroppskabel fungerar, att ett

vapenäri ordning inför en tävling, och jag vet vilka krav

som i övrigt ställs på den personliga utrustningen inför

matchfäktning.  
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3. Hur ofta skall barnen träna och hur många gånger

per termin?

Detär ingen nackdelatt träna ofta, om träningen är

allsidig och anpassadtill fäktarens förutsättningar. Men

lägg inte in för mycket träning för de yngsta. Och tänk på

att alla behöver »semester« eller »lov« från fäktningen för

att inte tröttna.

4, Skall vi planera in annat under terminen än de

vanliga fäktlektionerna?

Gemensamt för många framgångsrika lag och grupper

inomidrottenär att de inte bara tränar ihop utan också

då och då gör andra sakertillsammans. Fäktning är

förvisso en i huvudsakindividuell idrott men lagandan

är inte mindreviktig för det. Varför inte göra sociala

aktivitetertill en viktig del i den årliga planeringen.

Det finns fäktklubbar somstartar varje säsong med ett

gemensamthelgläger utan fäktning. Det finns de som

åker i väg och tältar, vandrareller paddlar. En annan idé

är att med jämna mellanrumunder säsongentillsammans

pröva andra sporter. Fråga ungdomarna vad devill göra.

Eventuell kan de med hjälp avföräldrar turas om att ar-

rangera detta.

Nivå 3: Att planera det enskilda

träningspasset

Varje enskilt träningspass bör innehålla ett antal delmo-

ment. Vi kan kalla det fortraningspassets »byggstenar«.

Byggstenarnaärolika beroende på hur gamla elevernaär,

hur länge de hållit på, men också vad duvill uppnåvid

det enskildatillfället.

Det finns vissa byggstenar som varje pass bör innehål-

la. Till dessa hör den inledande samlingen med välkom-

nandet samt avslutningen. Hit hör också uppvärmningen

då det är frågan omträning medfysiskaktivitet.

Förslag till byggstenari ett träningspass:

Välkomnande

Teori/säkerhet/utrustning

Uppvärmning

Benarbete

Lektioner/övningar

Assautfäktning

Lekar

Avslutninge
o
n

o
a
u
n
h
w
r

=

Ordningenpå träningspassets olika delar kan varieras från

gångtill gång. Ibland kan det passa att lägga in enlek vid

flera tillfällen underträningen. Ibland kommer benarbete
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i början och ibland påslutet. Ibland är benarbete och lek

sammasak.

Ett sätt att planera träningspasset är att välja ut ett

temaför både den teoretiska delen och lektionerna/öv-

ningarna. Varje träningspass behövernaturligtvis inte

innehålla teori, men detärviktigt att inte glömma denna

del av fäktutbildningen. För nybörjarna kan det handla

omatt berätta om vapnen ochderas beståndsdelar, samt

att ta upp andra frågor som gäller säkerhet och utrust-

ning. Lite längre fram blir det viktigt att gå igenom

fäktningens regler och reglementets olika delar. Teoripas-

sen kan även ta upp frågor om kost, förberedelser inför

tävlingar, taktik osv.

Denbyggsten i träningspasset som vi valt att inte be-

handla särskilt i denna bok är uppvärmningen. Det finns

gott ombralitteratur på området (se Annerstedt och

Gjerset 1997). Uppvärmningenärviktig, eftersom den

både ökarprestationsförmågan och minskarrisken för

skador. Starta uppvärmningeni lugnt tempo. Efter cirka

fem minuterkan det vara dags att öka tempot. Kroppen

skall bli ordentligt varm. En svettig panna kan vara ett

teckenpå att tempotärtillräckligt. Planera senare delen

av uppvärmningen medinriktning på de muskelgrupper

sombelastas mest underträningen. Töjningsövningar är

ett viktigt inslag. Före tävlingar skall uppvärmningen vara

betydligt längre än i samband medträning.

I planeringen av träningspassen tar vi hänsyntill bar-

nens ålder och vad vi kan förvänta oss att de klarar

av (se kapitel 2):

1 Hurlånga skall »träningspassen« vara?

2 Hurstor del av träningen skall vara lekar och hur stor del

undervisning och övningari fäktteknik?

Vilka motoriska förutsättningar kan vi förvänta oss att barn

i olika åldrar har?

Vilken förmåga till koncentration kan vi förvänta oss i olika

åldrar?

Vilken fysisk och teknisk träning är lämplig i olika åldrar?

6 Hur gamla skall barnen vara för att få undervisning med

vapen och vilka vapen (vilken längd, vilka handtag — orto-

pediskt eller rak kavel etc) skall användasför olika åldrar?

Närkan de prova att fäkta mot varandra?

Detfinns inga självklara svar på dessa frågor.

Som ledare har du ansvarför att göra en väl

grundad bedömning.  
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Studieuppgifter

1 Arbeta enskilt eller i mindre grupper. Gör en planering för

en nybörjargrupp. Det är deras första termin. Utgå från

frågorna ovan och Svenska Fäktförbundets märkeshand-

bok. Sätt upp färdighetsmål och beskriv i stora drag vad

ni skall göra vid respektivetillfälle.

2 Arbeta enskilt eller i mindre grupper. Planera ett tränings-

passför en grupp 11-13 åringar. Det är deras tredje

termin. Beskriv de olika byggstenarnai fäktpasset och

vad ni skall göra under respektive moment. Planera så

nogaatt ni är beredda att genomföra något av momenten

med gruppen som helhet.

3 Planera och genomför en uppvärmning på cirka 15 minu-

ter. Var noga med att gå igenom de muskelgrupper som

används mesti fäktning.

Tips på studiematerial

 

+ Idrottens träningslära. Annerstedt, Claes och Gjerset,

Asbjörn (red) (1997). SISU Idrottsböcker.

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

SISU Idrottsböcker.

e Friidrott för ungdom. S/SU Idrottsböcker.

« Friidrott för barn. SISU Idrottsböcker.

+ Se och mötvarje barn. Om barnidrott utifrån barnens

perspektiv. SISU Idrottsbécker.
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