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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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Möten

Vi hade ett betydligt senare årsmöte än vanligt för att ge mer tid åt revisorer och andra
att avsluta sina jobb inför mötet. Detta ledde också till att vi kunde starta träningen
tidigare på terminen då inte redovisningen behövde vara klart för mötet vid första
träffen för året.
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten samt ett möte med
barngruppernas föräldrar. Detta var föreningens första föräldramöte, och handlade i
huvudsak om upplägg och åldrar för våra grupper.
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Träning

Våren 2019 började med ett försök med en avancerad kurs i långsvärd på sex veckor i
Joels regi. Denna fokuserade på samma tekniker som man gjort under höstens
grundkurs men med högre intensitet, med full utrustning och en djupare förståelse för
teknikerna. Vi hade här cirka 10 tränade i snitt över kursen
Efter detta genomfördes grundkurser i sabel och långsvärd med Erik och Joel som
huvudtränare. Vi hade här cirka 8 och 10 tränande i snitt för respektive kurs.
Under sommaren hölls några sparringtillfällen i vanlig ordning.
Hösten startade sedan med långsvärdskurs. På grund av skada gick Magnus Hagelberg in
i Joels ställe vid ett till i veckan. Kursen fokuserade mycket på kropps och svärds
mekanik. Kursen hade 15 inskrivna, som kom fler än tre gånger under kursens
träningstillfällen.
Året avslutades sedan med en kurs i sabel. Kursen hade 16 inskrivna, som kom fler än
tre gånger under kursens träningstillfällen.
Barngrupperna har under året bedrivit sabel för nybörjare och långsvärd för den
avancerade gruppen. Grupperna hade 7 nya och 5 avancerade under våren. Under
hösten var det 11 tränande i sabel och 7 i långsvärd. Av de 7 som studerade långsvärd
var 6 även med bland de 11 i sabelgruppen.
Vi höll våra två traditionsenliga kanin- och tomte-huggningar på skärtorsdag och
torsdag den 12/12. Ovanligt stor uppslutning både med medlemmar från barn med
föräldrar samt medlemmar från vuxengruppen vid båda tillfällen.
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Extern aktivitet

Under våren genomfördes två svensexor. Erik, Louise och Albin genomförde den första.
Den genomfördes på campusområdet, med 15 medverkande. Den andra genomfördes av
Erik och Louise vid Simsjön med 8 medverkande.
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6/6 var vi traditionsenligt i Karlsborg på fästningen för att fira nationaldagen. Vi var 8
närvarande plus Henrik som körde. Det känns tråkigt att Örebro har hoppat av vårt
gemensamma event. Vi fick här två nya vuxna medlemmar härifrån.
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HEMA event

Christer var i Köpenhamn på Rapier symposium, med både workshops och en turnering.
Erik och Louise var på Swordfish över hela helgen. Albin och Douglas kom och gick på
lördagen och gick på workshops. Vi hade även 5 som bara kom och tittade på.
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