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Assautfäktningen är en viktig del av träningen. Det är här

utvecklar du successivt en pedagogik, dvs ett sätt att lära

fäktaren kan övasig i att använda den teknik som hon

ut, som dutror på.

lärt sig i det vi i kapitel fyra kallat för en öppensituation.

Denlegendariske svenske fäktmästaren Martin Kron-

Genom assautfäktningen utvecklar fäktaren sin känsla för

lundskrev följande om assautfäktningi sin bok Fäktning

avstånd och tempo, sin förmåga att skapa och lösa olika

från 1962.

Var sparsam med assautfäktning i början avfäktsä-

situationer ochsin taktiska förmåga.

songen. Övaförst igenom de vanligastefäktrörelserna och
Som tränare harduatt ta ställning till en lika

slipa koordinationen genom fäktlektioner och konventionella

vanlig som viktig fråga. Många nybörjare undrar:

övningar. Nybörjare skallfäkta assaut endast någon gång

- N&r far vi bérja fakta mot varandra?

per termin, efter 2-3 ars faktutbildning kan assautfiktningen bli mer allmän. Det är alltidfördelaktigtför nybörjare

Täldrefäktskolor fick barn och ungdomar träna gardställ-

attfåfäkta assaut med mer avanceradefäktare. Detta

ning, benarbete och teknik mycketlange, innan detilläts

skaparför nybörjaren renare rörelsergenomden bättre

börja fäkta mot varandra. Det finns fortfarande skilda

motståndarens merperfekta spel och genom dennes kontroll

uppfattningar omdetta. Somtränare och instruktör

av nybörjaren.
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Kronlund hade en mycket lång erfarenhet och utbild-

som fäktare. I början är sambandet mellan färdigheter

ningarfrån flera internationella fäktskolor. Hans idé om

ochvinster svagt. Med en fokusering på resultat riske-

assautfäktning var definitivt inte tagen ur luften. Tanken

rar vi att tappa fäktare som har goda förutsättningaratt

var sannolikt att assautfäktning måste föregås av god

utvecklas.

grundteknik, koordination och balans. I annatfall lär sig

För det andra — och minstlika viktigt — måste fäk-

fäktaren inget av assautfäktningen och vadvärre är, risken

tarna lära sig att öva olika saker i assautfäktningen. Med

ärstor att fäktaren övarin felaktiga rörelser som sedan är

en allt för stark fokusering på resultat är risken storatt de

mycket svåra att vänja sig av med.

gör det som är enklast eftersom det fungerar för stunden

I dag är det vanligt att manlåter barnen börja assaut-

istället för att öva på det som de är mindre bra på.

fäkta tidigt, i vissa fall redanefter fyra fem lektioner. Ett
skäl är att manvill göra fäktlektionernaroliga för barnen.
Det finns även ett annat skäl, nämligen att det är positivt
för barnens möjligheter att lära sig fäktning.
Vi kanskilja mellan två olika uppfattningar om hur

Olika former för assautfäktning
Vihartidigare i denna bok hävdat att en av egenskaperna
som krävs av en bra tränare äratt han har en stor bank av

barn bästlär sig fäkta:

metoder och övningaratt ta till. Det gäller även assaut-

1. En saki taget. Eftersomfäktning är svårt att lära sig,

fäktningen. Det finns många sätt att organisera assaut-

vad gäller teknik, koordination etc, bör barnen — steg

fäktningen, beroendepåvilket syfte du har som tränare.

för steg — lära sig grunderna. Först när dehar tillräck-

Nedan presenteras några varianter. De passar för olika

ligt bra koordination och teknik, kan de börja assaut-

användningsområden och olika grupper. Flera av dem

fäkta. Om de börjar förtidigt utvecklar de felaktiga

passart ex inte för nybörjare. Med god fantasi kan du

rörelsemönster. De mäste lära sig rätt från början.

själv utveckla egna metoder.

2. Flera saker samtidigt. Fäktning kräver mycket av
teknik, koordination, balans, känsla för avstånd. Det

Nya motståndare

lär man sig bäst genom att tidigt blanda lektionering,

Dennaform passarväl för nybörjare. Ställ upp fäktarna

övningar och assautfäktning. Fäktaren kan gärna as-

två ochtvå mitt emot varandraså att alla har en motstån-

sautfäkta även när teknikenär bristfällig, Med en god

dare framförsig. Börja i grundposition. Efter salut sätter

lektionering utvecklar fäktaren parallellt de olika egen-

sig alla i gard. På instruktörens signal börjar alla fäkta

skaperna somkrävs föratt bli en skicklig fäktare.

motsin motståndare. Vidträff tar fäktarna i respektive
parsjälva ansvar föratt gåtillbakatill utgångsläget och

Att diskutera

börja om. Fäktningen pågårtills tränaren säger halt. Då
slutar alla fäkta. Därefter byter alla position för att få

1 Det finns knappast någon forskning som bevisaratt en av

en ny motståndare. Det sker genomatt alla tar ett steg

de båda uppfattningarna ovan är mer sann än den andra.

till vänster. De somstår längsttill vänster på varje sida

Vadtror du/ni?

får flytta övertill den andra sidan. Efter attalla satt sig i

2 När anser du/ni att barnen skall få börja assautfäkta?

gard på nytt börjar fäktningen på tränarens signal. Efter

3 Hur stor del av träningen skall läggas på assautfäktning

en stund blir det halt och förflyttning ett steg till vänster

för olika grupper av fäktare (nybörjare, fortsättningsgrup-

igen osv. När assautfäktningen är avslutad saluterar samt-

per osv)?

liga sin sista motståndare ochtar varandra i hand (med
den hand maninte hållit vapneti).

När barn och ungdomar skall assautfäkta väcks en stark

Underassautfäktningen kan du som tränare gå runt

drivkraft hos många. Nuär dettävling! Det handlar om

och ge enkla tips till fäktarna, t ex rätta till deras gard-

att vinna! Dennadrivkraft är naturligtvis inte negativ

ställning, Inför varje byte av motståndare (i den lilla paus

i sig, då tävlingsmomentettillhör idrotten. Att kunna

somblir) kan du också ge tips men även uppgiftertill

koncentrera sig i en tävlingslik situation är en av de saker

samtliga fäktare, tex: »Under nästa matchskall alla tänka

vi övar i assautfäktningen. Menför att nå de pedagogiska

på att ha sin främre fot pekande rakt framåt under hela

målen medassautfäktningen är det viktigt att inte segern

matchen«. »Tankpa att spetsen skall vara i hakhöjd på

är det somi alla situationerärviktigast.

motståndaren ochatt ni skall röra spetsen med smårörel-

Fördetförsta börvi inte premiera dem som harlätt
att vinna när de är yngre. Den som vinner mest som
nybörjare behöverinte alls vara den somutvecklats mest

ser.« Ge barneneneller två (inte fler) uppgifter i taget.
Efter fäktningen kanni sitta ner och du kanfråga
fäktarna hur det gått. Markera här genomdina frågor
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och kommentarer, att duinte är intresserad av vem som

fick instruktionerna, om hur kamraterna reagerade på

vann, utan vad delärt sig.

preparationerna och hurde själva försökte utnyttja det.
Fördelen med denna modell är att flera fäktare provar

Batalj och Skeppsslag

sammaförberedelse mot sammafäktare. De kan jämföra

Batalj och skeppsslag är två lekfulla sätt att fäkta, som

sina erfarenheter sinsemellan.

de flesta barn brukar gilla. Det är en bra avslutning på
träningspasset. Bataljen och skeppsslaget beskrivs i kapitel 12.

Offensiv och defensiv
Envariant på uppdragsfäktning. Här bestämmertränaren

Uppdragsfäktning

vem avfäktarna somskall vara offensiv och vem somskall

Uppdragsfäktning passar för både oerfarna och mycket

vara defensiv. T ex »samtliga fäktare till höger är nu of-

erfarna fäktare, men uppdragen måste anpassastill grup-

fensiva och fäktarnatill vänster defensiva«. Dessa direktiv

pens nivå.

kan ges somtillfälliga direktiv under en assautfäktning,

Alt 1: Ni fäktar inte till ett visst antal stötar utan under

somi övrigtärfri.

en bestämdtid. Somtränare ger du signal, när samtliga
fäktare skall börja och när fäktningen avbryts. Duger

Dubbelstöt och enkelstöt

fäktarna uppdrag somhelst är relateradetill det som ni

Används endasti värja. Fäktare A får två poäng för enkel-

tränat på i övningar ochlektioner. Många olika typer av

stöt och noll poäng vid dubbel. B får en poäng för enkel

uppdrag är möjliga. Två exempel:
»Underfäktningenskall ni öva på att attackera med
eneller flera finter. Tänk på att sträcka armen först och

och en vid dubbel. Fäktatill tio stötar. Den ena fäktaren
tvingas här undvika dubbelstötar som den andre hela
tiden tjänar på.

försök undvika motståndares parader. Samtidigt övar ni
på att göra parad ripost på attack med fint.«
»Underfäktningen skall ni öva påatt hålla rätt

Poängfäktning

Enbra variant omni vill öva matchfäktning i en grupp

avstånd, att backa i motståndarens attacker för att sedan

där detär stora skillnader mellan fäktarna. Samtliga

snabbt vända omochattackera. Det är under assautfäkt-

fäktare börjar med en poäng. Man kan också bestämma

ningenintetillåtet att göra parader. Niskall bara försvara

att alla börjar på t ex tre beroende på hur långa matcher

er genomatt rompera.«

man vill skapa.

Alt 2: Fakta matchertill férslagsvis fem, Ge faktarna

Förvarje vinst får fäktaren ytterligare en poäng. Vid

speciella uppdrag vad gäller vilka stötar som skall sättas.

förlust står man kvar på den ursprungliga poängen. Om

Vid värjfäktning kan det t ex vara: »Av fem stötar måste

både A och B haren poäng och A vinner, har A inför

en vara parad ripost, en arretstöt och en attack på han-

nästa match två poäng och B har fortfarande en. De po-

den/underarmen. Övrigaär valfria.« Olika uppdrag kan

äng fäktaren har är lika med det antal stötar han/hon skall

konstruerasförolika träningspass. Uppdragen kan göras

sätta för att vinna nästa match.

olika svåra och mereller mindre specifika.

Det betyder: Ju fler vunna matcher, desto fler stötar

krävs för att fäktaren skall vinna.
Dolda direktiv

Ex: en fäktare (A) som vunnit fem matcher har sex

Envariant på uppdragsfäktning. Här ges uppdragen

poäng (om man börjar på ett) och en fäktare (B) som inte

till en av fäktarna i varje par. Uppdragen ges som dolda

vunnit någon match har fortfarande en poäng. Om dessa

direktiv, dvs motståndaren skall inte veta vilket uppdrag

möts skall A sätta sex stötarför att vinna och B bara en.

fäktaren har. Tränaren går runt och ger dolda uppdrag

För de duktigare fäktarna blir det svårare och svårare

till olika fäktare, beroende på vad de behöverträna på.

att vinna, ju fler matcher de vunnit och för dem som

Ett uppdrag kan t ex vara en attack med fint. Ett annat

förlorar, blir det lättare ochlättare att vinna.

kan vara attacker i motståndarens preparation (rörelse

Fäktarna bestämmersjälva vilka de utmanar.

framåt). Ett svårare uppdrag kanvaraatt(i värja) göra
falska attacker för att få motståndaren att sträcka armen,

Lagfäktning

för att i nästa steg kunna attackera i konter tempo.

Lagfaktning ar ett bra sätt att organisera matchfäkt-

Ett alternativ är, att du ger hälften avfäktarna i

ningen, när gruppen består av mångafäktare och när

uppdrag att prova enviss typ av preparation, när de

det finns några ungdomar som haren tendensattsitta

fäktar motresten av gruppen(de senareskall inte

istället för att fäkta. Lagfäktning kan också vara bra för

kännatill uppdraget). Intervjua efteråt den grupp som

att öka kamratskapeni gruppen. Dusomtränare sätter
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ihoplagen,så att de blir så jämna som möjligt. Lagen

meden form för assautfäktning, där de får träna på att

bör vara små — helst två och max tre fäktare i varje lag — i

hålla koncentrationen uppe underlängretid och sam-

annatfall blir det för mycketvila ochförlite fäktning.

tidigt bli rejält trötta. Låt några fäktare under tränings-

Dela upp fäktarna i lag. Gör en tablå med samtliga lag.

passet stå kvar på en pist och fäkta t ex fem (eller fler)

Fakta matcherupptill tio stötar. Första fäktarna i lagen

matcheri rad. En variant är att du somtränare börjar

fäktar upptill fem, nästa fäktare tar vid och fäktar upptill

medatt fråga fäktarna om det är några somvill arbeta

tio (enligt sammastafettprincip som gäller i lagfäktning

riktigt hårt.

i tävlingssammanhang). Därefter är matchen slut och det
är dags att utmanaett annatlag.

Stegen

Detta är en tävlingsform somlöper över flera träningsBästa pisten

pass, eventuellt hela säsongen. Görenstege där alla

Bästa pisten är en form för matchfäktning som inte pas-

fäktare har sitt namn. Namnen måste kunna flyttas på

sar för nybörjare, och som förutsätter fäktning på minst

ett enkelt sätt. Förslag: sätt upp ett tygband på väggen.

fyra pister och helst inte med merän tre fäktare/pist.

Gören klädnypaför varje fäktare med dennes namnpå.

Bäst fungerar det när det är jämttvå fäktare på varje pist.

Sätt klädnyporna på bandet. Vid förstatillfället slumpas

Pisterna rangordnasfran den »bista«pistentill den »sim-

namnenin på stegen uppifrån ochner. Därefter gäller föl-

sta«, Faktarna slumpassedanutpa pisterna. Direfter

jande: Fäktarna utmanar varandra. Enfäktare får aldrig

gäller följande. Matchernagår till fem stötar. Vinnaren

neka utmaning från en fäktare som befinnersig lägre ner

i varje match går ett steg uppåttill nästa pist, förloraren

på stegen. Närtvå fäktare möts, byter de plats på stegen,

gårett steg nedåt. Den som befinnersig på sämsta pisten

om den medlägre plats vinner. Om den med högstplace-

ochförlorar står kvar där och den som befinner sig på

ring vinner, behåller han sin plats på stegen.

den bästa pisten och vinnerstår kvar där. Dethela går
ut på att arbeta sig uppåt och försöka vara kvar på bästa
pisten. Ett alternativ är att bryta samtliga matcher när
den första fäktaren på någonpist nått fem stötar. På de
pister därställningen är lika avgörs segern medsten, sax
ochpåse.
En minut kvar

Detta är en form för assautfäktning där en särskild
matchsituation tränas. Under fäktningen ger tränaren då
och dådirektiv av typen: »En minut kvar och fäktarentill
höger ligger under medtvå stötar«. Ett annat alternativ:
»30 sekunder kvar och fäktarentill vänsterligger under
medenstöt«. En flertal olika alternativ kan skapas.
Först till 10

Denna form för matchfäktning passar bra när detinte är
flera fäktare än att samtliga kan fäkta samtidigt. Samtliga fäktare placeras ut så att de har en motståndare. På
gemensam signalstartar alla matcher. Fäktarna dömer
själva. När första fäktaren kommit upptill t ex tio stötar
säger han/honhalt och samtliga matcher bryts. Därefter
flyttar alla fäktare ett steg åt vänster. Alla får nu nya motståndare. På gemensam signal börjar man om igen och
fortsätter till någon kommit upptill det bestämda antalet
stötar. Det blir halt igen och samtliga byterplats.
Många matcher i rad

Fördelite äldre ungdomarna kan det ibland vara bra
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