KAPITEL 11 — ATT TÄVLA

Sara kommer hem från sin första tävling:
Pappa: Hur gick det?

Sara: Bra
Pappa: Jaha, men hur många matcher vann du?
Sara: Ja minns inte, en kanske

Diskutera:
» Vad säger dig samtalet mellan Sara och hennes Pappa?
» Tänker de påolika saker när de värderarhur tävlingen gick?
» Varför säger Sara att hon inte minnsriktigt?

Enviktig fråga att ställa är hur vi som ledare kan göra

Den som vinner måste alltid förstå att hans motståndare

tävlandettill en positiv erfarenhet för barn och ungdo-

är en förutsättning för segern. Utan förlorare, ingen

mar. I lekar ochtävlingar inom klubben är det viktigt

segrare. Utan motståndare, ingen duell. Det är motstån-

att hitta former, som göratt alla så långt det är möjligt

daren som hargjort det möjligt för segraren att vinna.

utvecklas och tycker att det ärroligt. Ett tävlande, som

Fäktaren måste ocksålära sig att förstå att den han möter

baraledertill att hierarkier inom gruppen befästs och blir

kanhaprecislika storvilja att vinna, och har sammarätt

starkare, äri det långa loppetintetill nytta för någon.

att vinna, som han själv har. Vinnarenskall vara tacksam

Att tävla är utvecklande för ungdomar. Vi kanse på

och ödmjuk inför detta. Ett sätt att visa varandra respekt

tävlandet som endel av fäktutbildningen. Genom täv-

är att tacka för matchen. Tackför att du gav mig möjlig-

landetutvecklas teknik, taktiskt kunnande och förmågan

hetenatt utvecklas som fäktare! När man tackar,tittar

att hantera olika situationer, Underen tävling kan en elev

man varandra i ögonen och menarallvar när man säger

lära sig mer än vad hon skulle kunnahalärt sig under

»Tack för en god match«.

flera veckors undervisning.

Att lära sig förlora är avgörandeför att kunna bli en
vinnare. Den som inte dragit lärdomarav sina förluster,

Fair play

den som inte har vågatriskera att förlora, kan inte bli en

Att vinnaär roligt. Det geren känsla av att ha lyckats.

skicklig idrottare. Konsten att förlora är på sätt och vis

Man kännersig stolt. Men denna känsla förutsätter mot-

svårare att lära sig än att vinna.

ståndarens och omgivningens respekt. Det förutsätter

Fäktning handlardelvis om att lura motståndaren.

att jag har vunnit en lek, där jag har följt de regler som vi

Jag kan lura motståndaren med enfint, utnyttja hans

är överens om. Att vinna medotillåtna medelger aldrig

parad och attackera med une-deux. Menvi får bara luras

respekt.

inomramenför vad somärfair play.
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Detär en bra idé att prata med barnen om fair

2. Att ge barnen möjligheter att förbereda sig på ett

play. Vad är fair play? Vad ärtillåtet och vad

bra sätt

ärinte tillåtet? Hur reagerar de själva om någon inteföljer

Enviktig del i förberedelsen är att barnen haft möjlighet

reglerna? Hur reagerar de själva om någon inte tackar för

att lära sig grundernai fäktning och de regler som gäller

matchen? Ett sätt är att beskriva olika situationer och låta

på tävlingen. Vidare måste barnen få reda på hur tävling-

barnendiskutera dessa. T ex: När du övningsfäktar mot Kal-

arna går till. Ytterligare en viktig del i förberedelsen är att

le säger han gång på gång att han inte blir träffad, fast du

låta barnen veta vilka ledare som skall följa med och vem

såg att han blev det. Eller: Efter att du vunnit mot Lisa kastar

som kommerhjälpa dem undertävlingen. Det är mycket

hon maskeni golvet och säger »vilken jävla tur du har«.

somär obekant när man kommertill sin första tävling.
Ledarenstårför tryggheten.
Detär viktigt att barn och ungdomar kommertill

Förberedelseinför tävling - ledarens

tävlingar med rimliga målsättningar. När vi pratat med

ansvar

Sominstruktör och ledare i klubben har duansvar för att

barn omdetta, visar det sig att många minns, att de vid

förbereda barnen inför deltagande i tävlingar inom och

första tävlingen blev besvikna, för att de trodde att det

utanför den egna klubben. Ditt ansvar omfattar åtmins-

skulle gå mycket bättre. Motståndet var tuffare än vad

tonetvå saker:

de trott. Vad som är ett bra respektive ett dåligt resultat

1. Att avgöra när barnen är mogna att delta i en

förväntningar de haft. Om förväntningarna är för höga,

(för barnen själva) är alltid beroende av vilka mål och
tävling

blir besvikelsen bara större. Prata gärna med barnen inför

Omdulåter barnendelta i tävlingar för tidigt, finns det

deras första tävlingar. Fråga barnen vilka mål de har. Dis-

en risk att tävlingen blir en negativ överraskning, somi

kutera målen. Är de rimliga? Bör de ändra sina mål? Att

värstafall ledertill att barnet slutar med fäktning. Vare

ha rimliga målsättningar är inte bara viktigt för nybörjare

sig det tävlingsoerfarna barnet eller hans föräldrar kan

utan även för erfarna ungdomar.

avgöra närdet är dags att börja tävla. Somledare är det
dusom har ansvarså länge barnen representerar klubben.

Vilka mål kan man ha inför en tävling?

Däremot kan du behöva rådgöra med föräldrarna.

» Att vinna en match.
» Att öva på parad riposter.
+» Att efter varje match tacka motståndare och uppträda på

9g Diskutera

ett bra sätt oavsett om jag vinnereller förlorar.
» Att hålla ett bra avstånd till motståndaren.

När anser du att barnen är mogna att tävla utanför den egna

e Att vinna hela tävlingen.

klubben? Utifrån vilka kriterier skall du avgöra detta?

» Att ta minst fem stötar sammanlagt.

Hur informerar du barnen om detta?

» Att gå vidare från första direktelimineringen.
* Att hålla sin gard och göra parad riposter utan att para-

Vi rekommenderardig ochdin klubb att absolutinte låta

dernablir för stora.

tävlingsresultat eller olika typer av uttagningar avgöra

+ Att gåtill semifinal.

vem som skall få delta i barn- och ungdomstävlingar.

¢ Att värma upp ordentligt och hålla ordning på mina saker

Detäristället den fäktmässiga mognaden som börvara

undertävlingen.

avgörande. Frågor du somledare börställa dig är t ex:

» Att lyckas med minst en attack med fint och utfall.

» HarPetter och Emmalärt sig den teknik, somgöratt
de på ett meningsfullt sätt kan delta i en tävling?

Exemplenvisar att man kan ha olika höga mål men också

e Kannerdetill de grundläggande reglerna?

olika typer av mål. De mål som kan vara rimliga för en

» Klarar de av att på ett bra sätt ta både segrar och för-

fäktare kan vara orimliga för en annan. Vi kan skilja

luster?

mellan färdighetsmål, träningsmål och resultatmål. Det

« Tror du att tävlingen kommerbli en positiv erfarenhet

ligger närmasttill hands att tänka i termer av resultatmål,

för dem även omde skulle förlora alla matcher?

när det är tävling. Särskilt i början av fäktarens tävlande

En rekommendation äratt manlåter barn tävla när de

kan det emellertid vara bättre att inspirera barnentill att

nått nivå för gult märke(se kapitel 9).

formulera färdighetsmål eller träningsmål.
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Om du som ledare kan hjälpa barnen att formulera rimliga
målinför deras första tävlingar har du gett dem en bra start
på tävlingskarriären.

Studieuppgifter
1 Gå ihop i mindre grupper och berätta för varandra om era
erfarenheterfrån att tävla som barn. Vad minns ni? Hur
ser ni på tävlandet idag? Skiljer sig barns och vuxnas syn
på tävlandet?
2 Hur förbereds barn inför tävlingari din klubb/i de klubbar
som du kännertill? Berätta för varandra om era erfarenheter. Vad skulle kunna förbättras?
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